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Resumo 

 

O Estágio Profissional (EP) como o culminar da formação inicial no ensino da 

Educação Física é um processo progressivo e orientado, cheio de experiências 

e conquistas que permite ao estudante-estagiário desenvolver as competências 

exigidas na profissão e construir a sua identidade profissional no contexto real 

da prática. Pela riqueza de aprendizagens que neste ano acontecem, torna-se 

um enorme desafio retratar toda esta experiência, contudo, com esforço o 

mesmo foi feito ao longo deste documento, na partilha refletida de todas as 

angústias, receios e incertezas que esta fase pode carregar, mas também de 

todas as alegrias, conquistas e superação que a mesma possibilita, sem nunca 

esquecer que são os alunos o principal motor deste processo. Assim, a minha 

experiência de Estágio que decorreu na Escola Secundária das Laranjeiras 

(Ponta Delgada, Açores), será apresentada neste documento que se encontra 

organizado em quatro capítulos fundamentais: Enquadramento Pessoal que 

integra o meu percurso de vida, retratando aquilo que me levou a querer viver 

esta profissão e, ainda, as expetativas em relação ao EP; Enquadramento da 

Prática Profissional que retrata o contexto em que decorreu o EP (legal, 

funcional e concetual) e onde se reflete sobre alguns temas centrais e atuais da 

Educação e da Educação Física; Realização da Prática Profissional, que 

integra uma reflexão crítica sobre todo o processo decorrido nas várias áreas 

de intervenção do EP, valorizando as situações, tarefas e sentimentos que se 

tornaram mais significativos; e, ainda onde é apresentado o estudo de 

Investigação-Ação realizado com base num problema surgido no processo de 

ensino e aprendizagem, relativo à motivação dos alunos para as aulas de EF; 

e, por fim, Conclusões e Perspetivas para o Futuro, onde é demonstrada a 

importância que esta experiência teve para o meu desenvolvimento pessoal e 

profissional, que irá influenciar o meu futuro nesta profissão.       

 

PALAVRAS-CHAVE: ESTÁGIO PROFISSIONAL, EDUCAÇÃO FÍSICA, SER 

PROFESSOR, REFLEXÃO, MOTIVAÇÃO.
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Abstract 
 

The Professional Internship (PI), as the culmination of the initial training in the 

teaching of Physical Education, is a progressive and oriented process, full of 

experiences and achievements that allow the intern-student develop the skills 

required in the profession and build their professional identity in real practice 

context. With the richness of learning that happened this year, it becomes a 

challenge to portray all this experience, however, with effort that is made 

throughout this document, in the reflected sharing off all the anxieties, fears and 

uncertainties that this phase can carry, but also all off the joys, achievements 

and overcoming that it enables, never forgetting that students are the main 

driver of this process. Thus my Internship experience that took place in Escola 

Secundária das Laranjeiras (Ponta Delgada, Azores), will be presented in this 

document which is organized into four main chapters: Personnel Framework 

that integrates my life path, portraying what led me to want to live this 

profession and also the expectations in relation to PI; Framework of 

Professional Practice which depicts the context in which took place the PI 

(legal, functional and conceptual) and where it reflects on some central and 

current issues of Education and Physical Education; Realization of Professional 

Practice, which includes a critical reflection on the entire process in all the areas 

of intervention of the PI, valuing situations, tasks and feelings that have become 

more significant; and it is also presented the study of Research-Action based on 

a emerged problem in the teaching and learning process, about the motivation 

of students for physical education class; finally, Conclusions and Future 

Prospects, where is demonstrated the importance of this experience for my 

personal and professional development that will influence my future in this 

profession. 

 

 

KEYWORDS: PROFESSIONAL TRAINING, PHYSICAL EDUCATION, TO BE 

A TEACHER, REFLECTION, MOTIVATION 
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1. Introdução 

 

O início da Prática Profissional do ciclo de estudos conducente ao grau 

de Mestre em Ensino de Educação Física da Faculdade de Desporto da 

Universidade do Porto (FADEUP), integra a unidade curricular EP que decorre 

nos terceiro e quarto semestres do mesmo ciclo e que, por sua vez, agrega a 

Prática de Ensino Supervisionada e o Relatório de Estágio1. A estrutura e 

funcionamento do EP respeitam os princípios decorrentes das orientações 

legais, nomeadamente as constantes do Decreto-lei n.º74/2006 de 24 de março 

e o Decreto-lei n.º43/2007 de 22 de fevereiro e têm em conta o Regulamento 

Geral dos segundos Ciclos da Universidade do Porto, o Regulamento geral dos 

segundos ciclos da FADEUP e o Regulamento do curso de Mestrado em 

Ensino de Educação Física. 

Segundo as normas orientadoras2 o EP tem como finalidade a 

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

em contexto real, através do desenvolvimento de competências profissionais 

que despertem um sentido crítico e reflexivo no futuro docente, tornando-o 

capaz de responder aos desafios e exigências da profissão. Neste sentido, o 

EP tem um enorme impacto na formação inicial e desenvolvimento profissional 

do estudante-estagiário, uma vez que dele deve surgir um profissional de 

Educação Física (EF) que tenha a capacidade de utilizar todas as 

competências adquiridas em qualquer situação, refletindo e resolvendo os 

problemas encontrados na sua prática, através de adaptações e estratégias 

que se mostram eficazes e promovem um ensino de qualidade (Batista, 2014).  

A todo o estudante-estagiário é-lhe exigido um desempenho profissional 

crítico e reflexivo que lhe dará a oportunidade de crescer e de se superar na 

profissão, graças à constante procura de novos conhecimentos e capacidades. 

Contudo, é importante que este também desenvolva outro tipo de 

competências que são exigidas na sua profissão como o saber trabalhar em 
                                                           
1 Regulamento da Unidade Curricular Estágio Profissional do ciclo de estudos conducente ao grau de 
Mestre em Ensino da Educação Física nos Ensinos Básico e Secundário da FADEUP, aprovadas no ano 
letivo 2013/2014. 
2 Normas Orientadoras da Unidade Curricular Estágio Profissional do Curso do 2º Ciclo do Mestrado em 
Ensino da Educação Física nos Ensinos Básico e Secundário, aprovadas no ano letivo 2013/2014. 
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equipa, o sentido de responsabilidade, assiduidade, pontualidade, e a 

apresentação de uma conduta adequada na Escola, competências essas que 

estão relacionadas com a ética profissional. Neste sentido, durante o EP e, 

consequentemente, no exercício da sua profissão é necessário que exista um 

trabalho colaborativo e reflexivo, onde o professor, com uma atuação ética, 

tenha a responsabilidade de potencializar o desenvolvimento também ético dos 

seus alunos, onde o bem comum e o bem individual estejam presentes 

(Queirós, 2014b).  

A grande importância que o EP tem na formação inicial da carreira 

docente, levou-me a ter inúmeras expetativas para este ano. Na busca de um 

futuro nesta profissão encontrei uma possível solução que, para além de me 

permitir vivenciar tudo aquilo que é exigido a um professor, também me trouxe 

alguns receios e inseguranças, exigindo de mim uma enorme capacidade de 

adaptação e compromisso. Assim, encarei o EP com determinação, projetando 

um ano cheio de novas aprendizagens, experiências e relações, onde, pela 

primeira vez, estaria no lugar de professora e seria responsável não só pela 

lecionação das aulas de uma determinada turma, mas também por todas as 

funções que estão inerentes a esta profissão. 

Durante este ano pretendia vivenciar ao máximo todos os momentos, 

retirando deles o melhor e aquilo que seria mais significativo para o meu 

processo e crescimento dentro desta profissão. Assim, objetivei para este ano 

“viver a escola”, intensamente, passando um grande período de tempo na 

mesma, na busca de encontrar um maior leque de vivências que me levariam a 

maiores aprendizagens. A partir das inúmeras situações que me foram 

colocadas percebi que, durante este ano, não iria aprender tudo para todas as 

áreas da docência, iria sim construir um enorme guião acerca daquilo que pode 

ser o ensino, servindo de base/suporte para lidar com os imprevistos, tornando-

me capaz de ultrapassar eficazmente todos os futuros desafios. 

 A experimentação ativa de situações concretas é o método mais eficaz 

para a obtenção de novas e significativas aprendizagens, na busca de um 

maior crescimento e desenvolvimento, sendo necessário, para isso, que os 

docentes se envolvam diretamente nas atividades e contextos reais de trabalho 
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(Schön, 1987). A pluralidade e a natureza das funções docentes remetem para 

a noção de polivalência que permite uma íntima relação entre a teoria e a 

prática. Esta compreensão serve de linha orientadora para a elaboração do 

Relatório de Estágio em que a investigação/reflexão/ação se assume como um 

caminho adequado. Assim, ao longo do mesmo serão analisadas e refletidas 

todas as vivências mais significativas deste ano de estágio, partilhando os 

desafios que me foram colocados, as conquistas alcançadas, dificuldades 

ultrapassadas e aprendizagens adquiridas, ou seja, tudo aquilo que me 

permitiu ser cada vez mais professora. Neste sentido, o presente Relatório de 

Estágio encontra-se organizado em quatro capítulos fundamentais, são eles: 

1. Enquadramento Pessoal, que integra o meu percurso de vida, 

retratando aquilo que me levou a querer viver esta profissão, pois tudo 

isto contribuiu para a construção da minha identidade pessoal e 

profissional. Para além disso, serão ainda apresentadas as minhas 

expetativas em relação ao EP;  

2. Enquadramento da Prática Profissional, que retrata o contexto em que 

decorreu o EP (legal, funcional e concetual) e, ainda, onde reflito sobre 

alguns temas centrais e atuais da Educação e da EF; 

3. Realização da Prática Profissional, que integra uma reflexão crítica 

sobre todo o processo decorrido nas várias área de intervenção do EP, 

valorizando as situações, tarefas e sentimentos que se tornaram mais 

significativos; e, ainda apresentado o estudo de Investigação-Ação 

realizado com base num problema surgido no processo de ensino e 

aprendizagem, relativo à motivação dos alunos para as aulas de EF;  

4. Conclusões e Perspetivas para o Futuro, onde é demonstrada a 

importância que esta experiência teve para o meu desenvolvimento 

pessoal e profissional, que irá influenciar o meu futuro nesta profissão.     

Por fim, este documento reflete todo o caminho percorrido nesta última 

etapa da formação, testemunhando os momentos que mais contribuíram para o 

meu crescimento e afirmação dentro desta profissão.   
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2. Enquadramento Pessoal 

 

2.1. Crescimento do Eu 

 

“O essencial é invisível para os olhos.” 

Antoine de Saint-Exupéry. “O Principezinho” (p.74) 

 

 Verdade. Esta é uma verdade tão genuína que quando quero falar de 

mim, sinto medo de não conseguir enumerar aquilo que mais me carateriza, 

que me define e me faz ser aquilo que sou hoje. Sei que esta não é uma tarefa 

fácil, mas tentarei mostrar que tudo aquilo que vivi e todos aqueles com quem 

partilhei alguns momentos foram determinantes para o meu crescimento e 

desenvolvimento. A garantia que se mantem é que, apesar do esforço, o 

essencial será sempre invisível aos olhos, porque eu sou muito mais que tudo 

isto, muito mais do que aquilo que apresento à vista e perceção de quem me 

rodeia.  

Falar de mim é falar das minhas origens, das minhas experiências, do 

meu amor pela vida e daqueles que me acompanham e me ensinam sempre 

algo mais. Sou isso mesmo, um conjunto de vivências, de influências e de 

sentimentos que me fazem crescer a cada dia como pessoa consciente, 

sensível e genuína.  

A minha história começa como a de todos e, talvez, siga um percurso 

como o de muitos. A única diferença que existe entre ela e as outras é o facto 

de esta me pertencer. Eu sou aquilo que vejo, o que trago dentro de mim, 

aquilo que me deixa triste, aquilo que me deixa feliz e os valores que defendo e 

pratico. Eu não sou o meu nome ou os meus defeitos e virtudes; sou aquilo que 

ambiciono e aquilo que sonho.         

Nasci junto da minha família, na Gafanha da Nazaré, em Aveiro, a 

Veneza de Portugal, e pretendo ficar ligada às minhas raízes, mesmo que a 
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distância não o permita. Como diz o ditado, “Longe da vista, mas perto do 

coração”3.  

 

“Há homens que lutam um dia, e são bons; 

Há outros que lutam um ano, e são melhores; 

Há aqueles que lutam muitos anos, e são muito bons; 

Porém há os que lutam toda a vida 

Estes são os imprescindíveis.” 

Bertolt Brecht. (cit. por Silva, 2011) “Os que lutam” 

 

Foi com os meus pais que aprendi as pequenas e grandes coisas da 

vida. Eles, para mim, são imprescindíveis, insubstituíveis. Sempre lutaram com 

humildade e tiveram a preocupação de transmitir os seus valores às gerações 

futuras.  

Com eles aprendi a gostar de desporto, mas este gosto não surgiu 

apenas em casa e não se fez a partir de um único momento, mas foi fruto de 

várias vivências, da influência de algumas pessoas e do próprio prazer que foi 

surgindo ao longo dos anos.  

 

2.2. O Eu e o Desporto  

 

Lembro-me que na escola de ocupação de tempos livres que frequentei 

aos 7 anos havia atividades físicas desportivas. Quando chegava a hora de 

iniciar essas atividades, sentia-me aterrorizada e recusava realizá-la, sendo, 

por isso, castigada com vários dias sem ver televisão. Talvez essa experiência 

tenha sido o primeiro momento que me fez perceber que praticar desporto era 

benéfico. Apesar dos meus pais não terem um passado ligado ao desporto, 

sempre tiveram consciência da sua importância na vida de qualquer ser 

humano e acabaram por me influenciar desde muito cedo.  

O meu gosto pela dança foi também um dos maiores fatores que me 

levou a optar por esta área. Aos 12 anos, cheguei a casa e pedi à minha mãe 

                                                           
3 Provérbio português. 
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para frequentar aulas de dança. Apesar de saber dos gastos que isso 

implicaria, depois de alguma insistência, consegui inscrever-me. A partir daí, 

tornei-me uma das alunas mais assíduas e comecei a ir sozinha de bicicleta 

para as aulas, passando a ser estes os melhores momentos da semana. Este 

gosto levou-me ao desporto e ao prazer que sinto em praticá-lo, gosto esse 

que, com certeza, me acompanhará para sempre.  

A idade das decisões chegou e não havia forma de fugir à realidade. 

Para que as escolhas fossem ponderadas e estivessem de acordo com a 

minha personalidade, inquiri junto de vários professores, pedindo-lhes a sua 

opinião sobre o assunto. Aquele que mais me influenciou foi mesmo o 

professor de EF do 9º ano. Depois disso, vários foram os professores que via 

como um exemplo a seguir e sentia que era meu desejo, um dia, ser como eles 

e dar aos meus alunos um pouco do que eles me deram, ou até mais. 

Quanto mais a certeza desta escolha aumentava, maior era a vontade 

de enriquecer as minhas competências e aproveitar as oportunidades que 

apareciam e que me poderiam dar algo mais. Neste sentido, foram vários os 

projetos que integrei, tais como guia e responsável por vários grupos de 

crianças. Estas vivências não só me permitiram adquirir algumas competências 

para gerir um grupo, incutiram-me sentido de responsabilidade e liderança e, 

ainda, o verdadeiro significado da palavra “nós”, como também aumentaram o 

meu gosto pelo ensino e a educação. Fizeram de mim uma pessoa que quer 

transmitir algo ao outro, alguém que luta pelo bem do outro e pelo seu 

crescimento, alguém que anseia mais e melhor. 

Voltando ao meu percurso escolar, no 10º ano de escolaridade ingressei 

no Curso Tecnológico de Desporto, numa escola distante do meu local de 

residência, onde foi necessário criar novas amizades e afastar-me, um pouco, 

das antigas. Nessa altura, já era bastante claro o caminho que queria seguir, 

porque apesar de ser um curso tecnológico a minha intenção foi sempre seguir 

o Ensino Superior, tendo com isso a oportunidade de ganhar competências 

mais específicas da área do Desporto. Este seria o caminho a seguir por mais 

difícil que fosse o percurso.  
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Nessa fase, vários foram os conhecimentos adquiridos e o gosto pelo 

Desporto ficou cada vez mais vincado. Apreender tudo a esse nível todos os 

dias, tornou-se o meu objetivo. O perfecionismo como caraterística e a 

superação das minhas capacidades, passaram a ser uma busca constante. 

Nunca desisti, por mais negros que fossem os cenários, lutei pelo meu futuro e 

acreditei em mim. Assim, no ano de 2009 ingressei na FADEUP, onde concluí 

em 2012, a Licenciatura em Ciências do Desporto com especialização em 

Desporto e Populações Especiais.  

Ao longo deste meu percurso escolar ganhei novos conhecimentos 

sobre as mais variadas áreas das Ciências do Desporto, áreas essas que eu 

própria desconhecia. Com elas preenchi grandes vazios de conhecimento que 

me perseguiam e contactei com pessoas ricas em experiências, em valores e 

que se tornaram grandes exemplos a seguir. Neste curso, tive a certeza que 

era isso que queria para o meu futuro.        

Sou uma pessoa do mundo e, por isso, não existem garantias que o meu 

destino seja aquele que todos esperam. Gosto de surpresas e estou aberta a 

novas experiências. A minha paixão pelo Brasil levou-me a concretizar um dos 

meus sonhos e, com a ajuda da minha família, cumpri um semestre da 

licenciatura nesse país. Talvez essa tenha sido a experiência mais rica da 

minha vida até ao momento. Todas as aprendizagens que recolhi, quer seja ao 

nível profissional, pessoal, social e cultural, e todas as lições de vida que 

testemunhei e, ainda, todo o amor que recebi, deixam-me com a saudade e 

com a certeza de voltar.  

O meu objetivo foi sempre “ser professora de Educação Física” e, para 

isso, precisava de continuar os meus estudos, para que um dia isso viesse a 

ser possível e pudesse dizer que tudo valeu a pena. Assim, lancei-me a mais 

um desafio, no 2º Ciclo em Ensino da Educação Física nos Ensinos Básico e 

Secundário.  

Depois de ultrapassar um ano de trabalho, deparei-me com o EP e, aí 

sim, as pernas tremeram e o coração pulou. A insegurança de não ser capaz 

de conseguir, com competência aquilo que sempre desejei, não me largou e, 

consequentemente surgiram dúvidas quanto às minhas capacidades. A 
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ausência da experiência de ser atleta federada, de ser treinadora, juntando 

alguma falta de conhecimento em algumas áreas e, ainda, a dificuldade em 

encarar um público, não me sentindo segura à frente do mesmo, foram 

algumas das dificuldades sentidas. Apesar disso, a minha vontade de 

aprender, de fazer mais e melhor não se esgota, a entrega e a dedicação que 

dou às coisas em que acredito ajudam-me a superar as dificuldades e a 

ultrapassar os obstáculos, para que um dia me sinta concretizada e possa ter a 

certeza que nasci para isto. 

 Verdade? Não sei. Nunca saberei se esta é a minha verdadeira 

descrição, mas é aquela que vejo não através dos olhos, mas através do 

coração. Nos 22 anos que passaram desta jornada, com o final, ainda por 

apurar, não descobri, até agora, a forma certa de viver, mas tenho a certeza 

que a vida me irá ensinar e que o desporto terá um papel fundamental na 

minha vida profissional.     

 

2.3. Expectativas em relação ao estágio profissional 

  

“Duas ou três lagartas terei mesmo de suportar para ficar a conhecer as 

borboletas.” 

Antoine de Saint-Exupéry. “O Principezinho” (p.36) 

 

Quando os sacrifícios que fazemos nos trazem, mais cedo ou mais 

tarde, algo de bom, ultrapassá-los passa a ser o objetivo de todos os dias e as 

batalhas ganhas, a melhor recompensa que se poderia ter.  

Para todos aqueles que me rodeiam, os dias que atravessamos não são 

fáceis e, por isso, é necessário ter a coragem de seguir em frente e não olhar 

para trás. Foi isso que aconteceu quando arrisquei ir por um caminho diferente 

de todos os outros, sair da minha zona de conforto, de junto da família, dos 

amigos e de tudo aquilo que reconheço como meu. Esta foi a alternativa que 

encontrei para alimentar a minha esperança de um dia alcançar o que sempre 

idealizei para o meu futuro profissional: “ser Professora de Educação Física”. 

Assim, realizar o EP na Região Autónoma dos Açores foi o meio que encontrei 
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para esse fim, devido às vantagens que poderei vir a usufruir, futuramente, 

caso me candidate a uma escola neste arquipélago. 

Uma nova cidade, uma nova etapa, novas pessoas e novas 

aprendizagens foi aquilo que encontrei. Todas estas mudanças implicaram 

algum esforço, dedicação e coragem da minha parte, mas também, uma 

enorme abertura, recetividade e flexibilidade para aprender e ganhar com tudo 

aquilo que me poderia ser oferecido. 

Durante este percurso, foram vários os intervenientes que fizeram dele o 

mais enriquecedor, exigente e completo percurso. Esperei e recebi dos meus 

colegas de núcleo total apoio e, ainda, várias críticas construtivas e nesse 

núcleo a aprendizagem aconteceu de forma recíproca, para que o sucesso de 

todos fosse alcançado. Eles puderam esperar de mim disponibilidade e 

sinceridade, da mesma forma que esperei deles, isto para que fosse possível 

formar uma equipa unida e empenhada, onde o bem de cada um seria o bem 

de todos.  

De toda a comunidade educativa, esperava recetividade, aceitação, 

apoio, trabalho, inspiração e bons exemplos, o que acabou por acontecer. De 

todos estes profissionais que dão tudo aquilo que têm e que sabem aos seus 

alunos e da melhor forma possível, testemunhei uma enorme entrega à 

profissão e um enorme esforço por tornar a aprendizagem dos seus alunos 

mais rica e proveitosa. No Departamento de Educação Física e Desporto 

(DEFD) encontrei vários exemplos a seguir e com os quais aprendi muito; um 

grupo organizado, dinamizador, responsável, coeso, bem-disposto e integrador, 

que recebeu os Estudantes Estagiários como membros da escola e que 

defende e acredita na sua disciplina.  

Do Professor Cooperante, Professor Luís Paulo, não esperava receitas, 

muito menos facilitismo, pelo contrário, procurava exigência, rigor, 

responsabilidade e alguma compreensão. Um provérbio a que este se referiu 

muitas vezes, ao longo deste ano, e que retrata bem o que foi a aprendizagem 

de todos os dias: “Give a man a fish and you feed him for a day. Teach him how 

to fish and you feed him for a lifetime”4. 

                                                           
4 Provérbio do mítico filosófico e alquimista chinês Lao Tzu. 
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Apesar da distância da Professora Orientadora, Professora Doutora 

Paula Queirós, esperava ver um olhar preocupado e com vontade de direcionar 

a minha atuação no sentido correto. Esperava ver um guia, sempre disponível 

para desenvolver um trabalho rigoroso e exigente, tendo sempre presente uma 

perspetiva construtivista. Porque, como afirma Ganser (1999, p. 3) “The 

success of mentoring depends largely on veteran teachers who work closely 

with beginning teachers as their mentors”. 

Daqueles que são, para mim, o principal promotor de conhecimento, os 

alunos, idealizei ver neles uma vontade revigorante de aprender, de se 

superarem e acreditarem neles próprios. Com uma relação salutar e de 

empatia, desejava promover sentimentos de conquista em cada um deles e em 

todas as aulas e, ainda, ensinar experiências úteis para o seu dia-a-dia e a sua 

vida, onde alguns valores fossem incutidos e o seu crescimento estimulado.   

A diversidade de personalidades e individualidades que encontrei, 

juntando toda a responsabilidade e a preocupação de fazer com que tudo 

corresse pelo melhor deixaram-me ansiosa, levando-me a apresentar uma 

postura inicial muito autoritária, fria e exigente. Com isto, não estava a 

conseguir alcançar os objetivos a que me propusera, tais como, fazer com que 

os alunos se envolvessem no seu processo de ensino e aprendizagem com 

agrado e dedicação, e, ainda, que adquirissem competências específicas da 

EF que até então não foram abordadas e que ganhassem prazer pelo que 

realizavam com esforço, autoestima, autoconfiança e respeito, formando, 

assim, cidadãos desportivamente cultos e ativos.   

Para que tal fosse possível, ao longo das aulas, fui tentando 

implementar um clima participativo e agradável, onde existisse uma saudável 

coesão do grupo, cooperação e competição. Consegui, também, que os alunos 

ganhassem alguma responsabilidade, acreditando nas suas capacidades e 

ganhando cada vez mais competências desportivas e humanas. Fui capaz de 

explorar diversas formas de resolução de problemas e dificuldades, ampliando, 

assim, os meus conhecimentos e competências nesta área, tornando-me cada 

vez melhor nas tarefas e funções que desempenhava.      
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Ao longo deste ano não aprendi tudo aquilo que envolve esta profissão e 

não termino esse mesmo com a sensação de que tudo o que acontecerá no 

futuro será facilmente controlado e resolvido. A profissão docente exige uma 

formação contínua, onde a busca do conhecimento é ilimitada e a sua 

utilização está de acordo com diversas variáveis (envolvimento, escola, 

alunos…), sendo essencial, desenvolver a capacidade de adaptação à 

realidade que é apresentada. 

Assim, o EP foi muito mais que uma tarefa a cumprir, foi também, uma 

oportunidade de crescer e de criar a minha identidade profissional. Para além 

disso, foi onde pude viver a experiência e o prazer de dar algo novo ao outro 

que contribua para o desenvolvimento e crescimento de um ser 

desportivamente culto, competente e que se guia, com consciência, por valores 

éticos e morais. 
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3. Enquadramento da Prática Profissional 

 

3.1. Enquadramento do Estágio Profissional 

 

No ciclo de estudos conducente ao grau de Mestre em Ensino de 

Educação Física nos Ensinos Básico e Secundário, na FADEUP, uma das 

unidades curriculares que o integram é o EP que ocorre nos dois últimos 

semestres dos quatro que o compõem.  

Segundo as normas orientadoras5 (ano 2013-2014), o grande objetivo do 

mesmo apoia-se na integração do estudante-estagiário no exercício da vida 

profissional de forma progressiva e orientada, em contexto real, desenvolvendo 

competências profissionais que promovam nestes futuros docentes um 

desempenho crítico e reflexivo, capaz de responder aos desafios e exigências 

da profissão. Neste sentido, o EP é uma oportunidade única de aquisição, 

desenvolvimento e aperfeiçoamento de competências de ensino, onde o 

estudante-estagiário tem a possibilidade de experimentar e tentar perceber 

qual a melhor forma de intervir num universo autêntico que é o contexto 

escolar. 

Para que seja possível dar um sentido lógico e consciente ao processo 

de ensino e aprendizagem é necessário delinear objetivos reais e alcançáveis, 

estratégias úteis e adequadas ao contexto e alunos envolvidos, perceber as 

potencialidades, os obstáculos e os recursos presentes e, acima de tudo, 

envolvermo-nos totalmente na vida escolar, como princípio essencial na busca 

da competência profissional, porque ter competências não é ser competente, 

pois “a competência é situacional, manifesta-se na ação e é de natureza 

relacional” (Batista, 2011, p. 437).  

Ao longo deste processo é necessário desenvolver um trabalho nas 

várias áreas de desempenho definidas, que são referidas como o vínculo de 

desenvolvimento das competências profissionais que o estudante-estagiário 

terá de dominar para exercer a profissão de professor de EF. Estas áreas 

                                                           
5 Normas Orientadoras da Unidade Curricular Estágio Profissional do Curso do 2º Ciclo do Mestrado em 
Ensino da Educação Física nos Ensinos Básico e Secundário, aprovadas no ano letivo 2013/2014.  
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encontram-se organizadas pela seguinte disposição: área 1 – Organização e 

Gestão do Ensino e da Aprendizagem, que engloba as tarefas de conceção, 

planeamento, realização e avaliação, onde o estudante-estagiário deve 

conduzir um processo de ensino e aprendizagem, promotor da formação e 

educação do aluno no âmbito da EF; área 2 – Participação na Escola e 

Relações com a Comunidade, que engloba atividades não letivas que integrem 

o estudante-estagiário na comunidade educativa e envolvente; e, finalmente, a 

área 3 – Desenvolvimento Profissional, que pretende que o mesmo desenvolva 

a sua competência profissional, procurando permanentemente o saber, através 

da reflexão, investigação e ação (Batista & Queirós, 2013) 

Em termos legais, o EP rege-se pelos princípios presentes na legislação 

constante do Decreto-lei n.º 74/2006 de 24 de Março e o Decreto-lei n.º 

43/2007 de 22 de Fevereiro, que tem como premissas a obtenção de 

habilitação profissional para a docência e para o grau de Mestre. Já em termos 

institucionais, como referido anteriormente, o EP é uma unidade curricular do 

segundo ciclo de estudos conducente à obtenção do grau Mestre em Ensino de 

Educação Física nos Ensinos Básicos e Secundário, mais especificamente no 

segundo ano, incorporando duas componentes: a prática de ensino 

supervisionada, realizada numa escola cooperante com protocolo com a 

FADEUP e o relatório de estágio, orientado por um professor da faculdade, o 

responsável da instituição de ensino superior pela supervisão do estudante 

estagiário no contexto da prática de ensino supervisionada.  

Pimenta (2005, p. 70) diz-nos que “A finalidade do Estágio 

Supervisionado é proporcionar que o aluno tenha uma aproximação à realidade 

na qual irá atuar. Portanto, não deve colocar o estágio como pólo prático do 

curso, mas como uma aproximação à prática, na medida em que será 

consequente à teoria estudada no curso, que, por sua vez, deverá se constituir 

numa reflexão sobre e a partir da realidade da escola”. Depreende-se, portanto, 

que o EP pretende dotar o futuro professor de EF de ferramentas que o ajudem 

a desenvolver competências baseadas em experiências refletidas e com 

significado.   
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Assim, pretende-se com o EP a aquisição de conhecimento e 

experiências que nos levem, no futuro, a tomar determinadas decisões. Isto, é 

possível, com a criação de “condições para que exista tempo e espaço para 

pensar, para analisar, para produzir, para construir e (re)construir o 

pensamento, o conhecimento, as crenças e as conceções. (…) Isto só é viável 

se houver investimento no pensamento crítico e reflexivo, porquanto a 

atribuição de sentido e de significado às vivências é fundamental” (Batista, 

2011, pp. 438-439). 

Por tudo isto, no final deste ciclo, espera-se ter formado um profissional 

que sabe pôr as suas competências em ação, qualquer que seja a situação 

imposta, capaz de refletir na e sobre a ação, intervir sobre a mesma, com a 

capacidade de se adaptar e ajustar, ao contexto e aos problemas encontrados, 

de uma forma o mais eficaz possível.  

 

3.2. Um local privilegiado chamado Escola 

 

Atualmente, deparamo-nos com uma sociedade muito complexa, 

totalmente heterogénea e ambígua de valores. Segundo Alarcão (2000), a vida 

na escola é também ela complexa, heterogénea, ambígua, marcada por 

contradições e incertezas. Nela se cruzam percursos diferentes, mundos 

diversos, valores díspares.  

A escola é detentora de uma cultura própria, que se constrói e 

desenvolve durante o percurso de interação social, embora se considere a 

escola como um veículo transmissor de cultura da sociedade em que se insere. 

A sua história, contexto, comunidade, valores, crenças, filosofia, organização, 

etc. são fatores que determinam a identidade de uma escola e tornam única a 

sua existência. 

É na escola que se concretiza o direito à educação, uma educação que 

privilegia os processos educativos que tenham como objetivo formar cidadãos, 

que não descrimina, que promove o diálogo, a solidariedade, o respeito mútuo, 

a tolerância e, sobretudo, a autonomia e a emancipação dos jovens.  
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Atualmente a escola está carregada de diversidades culturais. Por isto, 

há que ter em conta a diversidade e a diferença dos seus intervenientes, que 

são valores positivos e fatores importantes de progresso para uma escola 

inclusiva. “A heterogeneidade dos alunos, que é frequentemente tida pelo 

professor com um problema, é na realidade uma riqueza que importa aprender 

a rentabilizar.” (Cortesão, 2007, p. 14). Neste sentido, existe a necessidade de 

a escola adaptar o seu currículo às diferentes culturas, deixando de ser uma 

simples reprodutora para passar a dar expressão à multiculturalidade e, assim, 

produzir cultura.  

Desta forma, a mudança torna-se uma condição essencial de 

funcionamento e de sobrevivência. A abertura à inovação é, também, uma 

caraterística da escola atual, uma vez que é sentida como condição de 

progresso (Cunha, 2008). Por sua vez, Alarcão (2000, p. 16) enfatiza, ainda, 

que “para que esta mudança realmente exista, ela tem de se sustentar na 

assunção, pelos professores, do seu poder e da sua responsabilidade como 

coletivo profissional docente. Mais ainda. Tem de construir-se como a 

contribuição de todos os que vivem na escola (alunos, professores, 

funcionários) e com a escola convivem (pais, comunidade, instituições a ela 

ligadas).”   

A Escola é aquela que assegura todas os meios e estratégias para a 

maximização das potencialidades de todos os seus alunos, através das 

mesmas possibilidades e oportunidades, mas que estejam de acordo com a 

individualidade de cada um. Nela é objetivada uma formação orientada para 

favorecer o desenvolvimento global da personalidade, o progresso social e a 

democratização da sociedade.  

A Escola como instituição é, acima de tudo, um espaço de relações 

humanas, de crescimento, de aprendizagem, de diversidade e de educação. A 

escola é uma instituição histórica e socialmente criada que pode ser 

transformada ao longo do tempo e de acordo com os seus contextos sociais. 

Por este motivo, nenhuma escola pode ser igual a outra. 

Mas para que serviria a escola se não fosse para educar, para além de 

ensinar? Marinho (2013, p. 198) diz-nos que “Há que educar o homem a 
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compreender-se e a fazer-se ao longo do caminho. Enaltecendo a sua 

dignidade e mostrando-lhe que só o trabalho e a dedicação dão frutos. Não 

basta ter esperança: há que persegui-la, trabalhá-la com o suor das voltas à 

pista, com as lágrimas do corpo e da alma sacrificando pelo querer atingir 

sempre mais.” Por este motivo, a cultura do facilitismo a que a escola tem dado 

voz, não poderá imperar na educação dos nossos alunos. O futuro destes está 

carregado de desafios, conquistas e lutas, sendo para isso necessário ser forte 

e lutador, consciente e dedicado, confiante e audaz.   

  A Escola é o lugar onde se cumpre realizar integralmente o humano, isto 

porque é nela que se procura concretizar um homem melhor, justo, autêntico e 

íntegro. Um homem com valores éticos e morais, que os utiliza como alavanca 

do progresso e realização.  

 A missão da Escola é criar um projeto de cidadania que respeite e 

compreenda a integridade de cada um, levando-o a compreender-se a si 

próprio e a permanecer sempre na luta pelos mais elevados ideais de 

excelência. Deste modo, a escola deve incutir no educando a importância da 

cultura na formação do ser humano, porque a cultura é um elemento 

constituinte da existência humana. Por outro lado, segundo o Padre Manuel 

Antunes (2005, p. 153), “a educação é o reflexo e o projeto de uma cultura” 

Assim, a construção da pessoa não se faz fora da cultura e cabe à escola a 

difícil tarefa de avivar no homem o respeito pela cultura do outro. 

 Todas as aprendizagens, experiências, relações e conquistas que são 

vividas no espaço escolar ganham ainda mais relevância quando são 

partilhados no respeito pela diferença e cultura de cada um. Neste sentido, 

torna-se claro o valor da escola, fazendo dela, um local privilegiado para a 

educação de qualquer indivíduo.  

 

3.3. Educação Física hoje! 

 

Com certeza que todos aqueles que optaram pela profissão de docente 

de EF terão bem clara a importância desta área na formação de cada indivíduo. 

Assim, todos estes profissionais deverão ser os primeiros a defender a EF, 
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destacando as verdadeiras razões para que a mesma continue a fazer parte do 

currículo de qualquer ser humano, sendo para isso, necessário ter total 

consciência das mesmas. 

Bento (2003) defende que esta disciplina tem como principal objetivo a 

formação básica-corporal e desportiva dos alunos. Neste sentido, a intervenção 

da EF é muito mais abrangente e multilateral que outras, pois promove várias 

vertentes na formação dos alunos, que não são trabalhadas por outras 

unidades curriculares.  

Para além do desenvolvimento das capacidades motoras, a EF também 

abraça a dimensão da interação e da pluralidade de sentidos (Bento, 1995). No 

relacionamento com os outros, colegas ou professores são transmitidos 

princípios como a superação, o esforço, a excelência, princípios esses que 

devem ser desenvolvidos desde tenra idade, representando a EF o local 

privilegiado para tal, uma vez que é acessível a todos. Por outro lado, nela 

também deverá ser transmitido que mais importante do que a vitória, o sucesso 

e o resultado é o processo, o trabalho e as conquistas que foram sendo feitas 

para o alcançar de um objetivo. Desta forma, o Desporto e, em particular a EF, 

serão o meio preferencial para a formação de um ser humano física, cultural e 

eticamente completo.  

Segundo Rebelo (2009, p. 17), “a pertinência desta disciplina na escola 

decorre da sua importância para o desenvolvimento integral do jovem, através 

de experiências que privilegiam o fair-play, o respeito pelo adversário, o sentido 

lúdico, a vivência e a experimentação”. Para isso, o docente tem um papel 

fundamental, uma vez que depende dele o número e qualidade de experiências 

motoras que são impostas aos alunos. Pelas aulas de EF serem, para muitos, 

o único lugar onde os alunos têm a oportunidade de beneficiar da prática 

desportiva, todas as suas vertentes deverão ser desenvolvidas na íntegra, para 

que o indivíduo se desenvolva de forma completa e harmoniosa.  

A grande abrangência dos objetivos em EF inclui as capacidades 

condicionais, coordenativas e as habilidades motoras, servindo estas para o 

treino da corporalidade. Contudo, nunca se realiza de forma “pura”, liga-se ao 
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desenvolvimento global do ser humano e não só ao corporal, tornando-se o 

aspeto motor um meio para atingir objetivos mais abrangentes.  

Em suma, se o objetivo da escola é formar cidadãos completos, não só a 

nível cognitivo, mas também motor, psicológico e social, então, não deve ser 

esquecida a importância que a EF e a prática do Desporto têm para esta 

formação.  

Apesar de tudo isto, as medidas que têm vindo a ser tomadas pelo 

Governo no âmbito da disciplina de EF, nomeadamente, a redução da carga 

horária semanal e a sua exclusão do cálculo da média final de acesso ao 

ensino superior, colocam em causa todo o valor que é atribuído a esta unidade 

curricular. Objetivos como a formação integral do aluno, o incentivo ao gosto 

pela prática de exercício físico, a concretização de valores sociais, estéticos e 

éticos, cultura desportiva, entre outros, ficam, assim, comprometidos, 

colocando em risco o desenvolvimento completo das gerações futuras do país. 

Importa também referir que uma das grandes problemáticas da 

sociedade atual é a inatividade observada nas gerações mais novas. Isto deve-

se principalmente ao desenvolvimento das novas tecnologias que fazem com 

que índices de prática desportiva sejam cada vez mais reduzidos, ao contrário 

do que acontecia em gerações anteriores. Desta forma, a EF torna-se um meio 

fundamental e estimulador para o trabalho de todas as capacidades motoras, 

bem como, para fomentar hábitos de vida saudável nos seus alunos, que terão 

repercussões no futuro dos mesmos. 

Além disto, assistimos cada vez mais a uma diminuição dos espaços 

gratuitos, dedicados à prática de atividades lúdico-desportivas que, para além 

da função motora, desenvolveriam a integração e socialização dos seus 

intervenientes. Também aqui, a EF, é um meio fundamental para o combate à 

exclusão social e à marginalização, pois permite o contacto entre todos, não 

evidenciando qualquer tipo de diferenças étnicas, religiosas e sociais. 

Por tudo isto, se o objetivo da escola é formar cidadãos completos, não 

só a nível cognitivo, mas também motor, psicológico e social, então, não deve 

ser esquecida a importância que a disciplina de EF tem para esta formação. Ao 
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pactuar com todas as mudanças que se têm verificado nesta unidade curricular 

estamos a por em causa todas as gerações futuras. 

 Pelas sábias palavras do Bento (2007, p. 2) podemos concluir ainda que 

“a sua defesa e credibilidade têm que vir de dentro, do esforço daqueles que o 

pensam, investigam, teorizam e ensinam, organizam e dirigem, praticam e 

usufruem. Por isso ele deve merecer, de todos quantos perfazem o seu sujeito 

plural, um esforço constante de renovação e melhoria. (…) Em suma, há que 

retomar o projeto de um país desportivo, por fora e por dentro, no corpo e na 

alma, nos sonhos e ambições, nos princípios e convenções. Mobilizar para o 

desporto é acordar e envolver o país com uma causa social e cultural.”  

 

3.4. O potencial da Escola Secundária das Laranjeiras 

 

De modo a que, durante as aulas, os alunos possam usufruir de 

aprendizagens ricas e significativas, que maximizem o desenvolvimento das 

suas capacidades e potencialidades, um dos aspetos que deverão ser do 

conhecimento do professor são as caraterísticas do meio envolvente: 

comunidade escolar, instalações, localização da escola, oferta social e cultural, 

etc.. Neste sentido e tendo em consideração que a área em que a Escola 

Secundária das Laranjeiras (ESL) se localiza não me era familiar, uma das 

minhas prioridades iniciais foi a de conhecer o mais possível o meio em que me 

iria inserir, percebendo, assim, aquilo que poderia ser importante reter para o 

processo de ensino e aprendizagem dos meus futuros alunos.  

Esta escola localiza-se na freguesia de S. Pedro, da cidade de Ponta 

Delgada, na Ilha de São Miguel, do Arquipélago dos Açores. Esta localização 

permite-lhe um acesso privilegiado ao rico património natural, histórico e 

cultural que esta ilha oferece, onde vastas experiências podem ser vivenciadas, 

nomeadamente desportivas (trilhos pedestres, canoagem, escalada, etc.). Para 

que a comunidade educativa possa usufruir destas ofertas e conhecer a 

riqueza da sua ilha, visitas de estudo, passeios ou atividades de crédito podem 

ser organizadas. Assim, ao longo deste ano letivo, tentei, sempre que possível, 
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introduzir atividades de exterior, nas aulas lecionadas, bem como, participar em 

atividades escolares integradas na cultura da cidade e da ilha.  

A ESL tem como visão6 ser uma escola de qualidade, onde impere a 

vivência da cidadania, num clima de tranquilidade propício à aprendizagem. A 

sua missão é a de formar cidadãos com capacidades e competências que lhes 

permitam um contínuo aperfeiçoamento individual, contribuindo para 

desenvolver o espírito de responsabilidade, autonomia, solidariedade e 

profissionalismo, com base numa sólida formação científica, social e pessoal.  

Atualmente, a escola debate-se com as baixas expetativas dos 

estudantes quanto à própria formação, com a sua desmotivação em relação ao 

estudo e com o seu desinteresse face ao saber estar nas aulas e mesmo na 

escola, o que se traduz em comportamentos desadequados, em situações de 

indisciplina e na indesejável diluição de uma cultura de cidadania. Acresce a 

tudo isto, situações sociais e familiares complexas e problemáticas, relações 

interpessoais muitas vezes intolerantes e agressivas. Este tipo de conflitos foi 

testemunhado, principalmente, nos corredores da escola e nas atividades 

realizadas com outros alunos que não os pertencentes à turma na qual 

lecionei, uma vez que estes pertenciam ao ensino regular e, por isso, não 

apresentavam tantos problemas deste âmbito. 

Como referido, a escola está inserida no território da cidade de Ponta 

Delgada e a sua área pedagógica abrange as 24 paróquias do mesmo 

concelho. Funciona em regime diurno e todos os anos proporciona 

oportunidades educativas a mais de mil alunos, distribuídos pelo Ensino Básico 

(3º ciclo), Ensino Secundário, Ensino Profissional, Programa Formativo de 

Inserção de Jovens e Projeto UNECA Transição para a Vida Ativa, destinado a 

alunos portadores de Necessidade Educativas Especiais. A sua unidade 

orgânica conta ainda com um corpo docente e não docente estável e 

empenhado numa ação educativa eficaz. 

Uma das caraterísticas da escola centra-se na diferenciação dos 

espaços das salas de aula e laboratórios, dos espaços mais públicos. Toda a 

estrutura é constituída por 2 edifícios principais: a escola e o Complexo 

                                                           
6 Projeto Educativo de Escola da Escola Secundária das Laranjeiras (2010-2013). 
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Desportivo das Laranjeiras. Na escola, as salas de aula normais distribuem-se 

por dois pisos, situando-se os laboratórios, as salas de informática e as salas 

de estudo no rés-do-chão. O 1º andar, além das salas de aula, também está 

reservado para a sala dos professores, os Gabinetes de Psicólogos e Ensino 

Especial, a Reprografia, os Gabinetes de Departamento, a Biblioteca, o 

Anfiteatro e o Refeitório. Os dois pátios interiores, as zonas ajardinadas e 

arborizadas e o campo de futebol em cimento, permitem o convívio entre os 

alunos e a prática desportiva voluntária.  

O Complexo Desportivo das Laranjeiras integra diferentes espaços e 

equipamentos desportivos cuja gestão é autónoma. É um espaço multifuncional 

anexo à escola, integrado no Parque Desportivo Regional que está disponível 

para as aulas durante o horário diurno das 8:30 às 17:30h. A riqueza deste 

complexo expressa-se totalmente na quantidade e qualidade das instalações e 

equipamentos que aqui se podem encontrar, nomeadamente: pavilhão 

desportivo, sala de Ginástica, sala de Judo, piscina de 25m, polidesportivos 

exteriores, pista de atletismo, sala de treino físico e campo de futebol relvado. 

Ao nível do material desportivo, todas as instalações encontram-se muito bem 

equipadas, sendo plausível para a lecionação.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1 – Pavilhão polidesportivo. 

Figura 2 – Sala de Ginástica. 

Figura 3 – Sala de Judo. 
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Para que todos os docentes de EF e respetivas turmas possam usufruir 

de todos os espaços deste complexo, existe um sistema de rotatividade entre 

as seis instalações existentes, variando as mesmas em cada três semanas. 

Durante o ano, esta organização proporciona aos alunos o máximo de 

experiências motoras, devido à grande polivalência de instalações. Este aspeto 

exigiu uma maior flexibilidade, conhecimento e capacidade de lecionar um 

grande leque de matérias, havendo a necessidade de realizar um estudo 

profundo das mesmas, para que a sua abordagem fosse feita de forma 

adequada, rentabilizando ao máximo as instalações disponíveis.  

Uma destas matérias foi a Natação que foi abordada por existir uma 

piscina com caraterísticas adequadas ao ensino dos vários estilos. Por esta ser 

uma matéria onde não me sentia tão à-vontade, investi um pouco mais no 

enriquecimento de conhecimentos sobre a mesma, tendo em vista um 

processo de ensino e aprendizagem rico, exigente e o mais correto possível. 

Figura 4 – Piscina. 

Figura 5 – Polidesportivos exterior. 

Figura 6 – Pista de Atletismo.  
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A Sala de Judo, à partida parece um espaço que, pelas suas 

caraterísticas, limita muito o leque de modalidades a abordar na mesma. 

Contudo, esta aparente limitação tornou-se um ponto bastante positivo no meu 

processo, pois, aqui, pude abordar a modalidade em que me sinto mais 

confiante e que mais gosto, a Dança.  

Pela vasta variedade de material disponível na Sala de Ginástica 

(praticável, aparelhos de ginástica artística, etc.), bem como, na pista de 

Atletismo, foi possível realizar um trabalho muito rico, uma vez que um grande 

leque de modalidades foi abordado com a utilização de exercícios que 

priorizavam a maximização do tempo de prática e que estavam adequados ao 

nível de desempenho em que os alunos se encontravam.  

Ao nível dos desportos coletivos, pelo fácil acesso a campos oficiais de 

jogo, foram potencializadas situações de jogo reduzido e formal, onde os vários 

conteúdos técnicos e táticos das modalidades abordadas, foram trabalhados. 

Os espaços verdes que envolvem o Complexo Desportivo e a Escola 

foram também estes utilizados nas aulas, com a realização de atividades ao ar 

livre, onde se pretendeu oferecer experiências diferentes e em grupo, como por 

exemplo, a Corrida de Orientação. 

Ao longo de todo o ano letivo, estas informações foram tidas em 

consideração, para que fosse feita uma maximização dos recursos, tendo em 

vista uma aprendizagem completa e variada, não esquecendo as capacidades, 

potencialidades e necessidades observadas nos alunos. 

É importante ainda referir que, durante este ano letivo, a ESL não foi 

apenas o lugar em que aprendi e desenvolvi a minha capacidade de lecionação 

e me tornei uma pessoa mais capaz na profissão docente. A ESL foi, além de 

tudo, a minha segunda casa onde dediquei todo o meu tempo a perceber e a 

viver a escola, no seu dia-a-dia. Esta total dedicação permitiu-me vivenciar um 

enorme leque de experiências nas várias áreas da profissão docente, com 

todos aqueles que integram a comunidade educativa.  

“O diálogo entre os professores é fundamental para consolidar saberes 

emergentes da prática profissional. Mas a criação de redes coletivas de 

trabalho constitui, também, um fator decisivo de socialização profissional e de 



25 
 

afirmação de valores próprios da profissão docente.” (Nóvoa, 1992a, p. 26). 

Assim, a relação criada possibilitou-me criar laços profissionais e pessoais, 

com, agora, colegas de profissão, que me souberam transmitir conhecimentos, 

lições e ideias, bem como, muitos conselhos, sempre que necessário. Foram 

eles que, com todo o trabalho e problemas que muitas vezes enfrentavam com 

os seus alunos, me mostraram a força que temos que ter nesta profissão. Esta 

atitude participativa, permitiu-me, ainda, chegar mais próximo dos alunos e 

mostrar-lhes que estava disponível para algo que precisassem e estivesse ao 

meu alcance.  

Estando longe da minha residência, nesta escola fui recebida com total 

respeito, cooperação e carinho. Todas as condições me foram oferecidas, 

dependendo, apenas de mim, optar pelas decisões mais corretas nas várias 

tarefas do quotidiano e fazer valer tudo aquilo que me foi ensinado e 

disponibilizado.   

 

3.5. A turma  

 

Os meus alunos!! Quanto aos meus alunos, estes foram talvez a peça 

fulcral desta minha jornada. Foram eles a matéria-prima da minha construção 

diária. Sem eles, hoje não estaria aqui com os mesmos conhecimentos que, 

com estas pessoas, foram adquiridos. Foi com eles que partilhei os meus dias, 

com eles trabalhei e por eles olhei todos os dias ao espelho, auto refletindo 

sobre as minhas escolhas e ações, na tentativa de alcançar um crescimento 

dentro de mim. Foram eles os primeiros, os primeiros de uma vida que ainda 

agora está a nascer.  

O facto de o professor possuir um conhecimento mais abrangente dos 

seus alunos permitir-lhe-á aferir sobre o que desenvolver no futuro e quais as 

condições que deve ter em consideração para intervir da melhor forma, com os 

mesmos. Tudo isto porque todo o trabalho que desenvolvemos tem como 

principal objetivo o benefício dos nossos alunos, a maximização da sua 

aprendizagem e o crescimento de indivíduos desportivamente cultos, íntegros 

e, principalmente, Humanos.   
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Caraterísticas como o escalão etário, relação entre géneros, 

interesses/hábitos, experiência/percurso desportivo, motivações, condição 

física, nível de execução, cultura desportiva, entre outros, revelam-se, assim, 

importantes para um melhor planeamento/estruturação e posterior aplicação no 

processo de ensino e aprendizagem. 

A turma do meu 12.º ano da ESL era referente ao Curso Científico-

Humanístico de Línguas e Humanidades. Apesar de a turma ser constituída por 

28 alunos, apenas 21 destes estavam inscritos à disciplina de EF no seu plano 

de estudos. Desta forma, dos 21 alunos, 15 eram do sexo feminino e 6 do sexo 

masculino, tendo como média de idade 17,7 anos.   

Pela importância já justificada anteriormente, que atribuo ao 

conhecimento dos alunos que foram alvo da minha lecionação, de seguida, 

apresentarei uma pequena análise estatística que se irá centrar, 

exclusivamente, no universo dos 21 alunos inscritos na disciplina de EF. A 

mesma foi realizada tendo por base os dados disponibilizados pelos alunos, 

durante o preenchimento da Ficha Individual do Aluno, distribuída no início 

deste ano letivo. 

 

 

 

 

 

 

 

A partir dos gráficos anteriores é possível perceber que dos 21 alunos 

que constituem a turma, 15 são do sexo feminino e 6 do sexo masculino. Para 

além disso, a faixa etária mais comum na turma é a de 17 anos, o aluno mais 

velho tem 21 anos de idade e os mais novos têm, também, 17 anos de idade, 

chegando-se a uma média de idades de 17,7 anos. 

 

 

 

 

Gráfico 1 - Distribuição dos alunos por sexo. 
Gráfico 2 – Distribuição dos alunos por idades. 
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 Um dos problemas que surgiu, ao longo deste ano letivo, foi a falta de 

pontualidade dos alunos, na comparência à aula, fazendo-o fora do tempo de 

tolerância estabelecido (5 minutos). Desta forma, torna-se pertinente perceber 

como os alunos se deslocam para a escola e o tempo que demoram a fazê-lo. 

Através dos gráficos anteriores, é possível perceber que grande parte da turma 

desloca-se de carro (43%), seguindo-se a vinda a pé (28%) e, por fim, o 

autocarro (24%). Já no que respeita ao tempo gasto nesta deslocação, a 

grande maioria demora entre 0 a 15 minutos (68%), podendo isto ser um dado 

a reter quando se testemunham atrasos.  

 

 

 

 

 

 

 

 Na variável estudada, problemas de saúde, existem alguns casos de 

asma/bronquite e alergias, tendo 4 alunos cada um destes problemas. As 

doenças referidas anteriormente, vieram a afetar a realização de algumas 

aulas, por parte destes alunos, contudo, para que estes não fossem 

prejudicados foram utilizadas várias estratégias que lhes asseguraram a 

avaliação e a participação/integração nas aulas.    

 

Gráfico 5 – Problemas de saúde. 

Gráfico 3 - Deslocação para a escola. Gráfico 4 - Tempo de deslocação. 



28 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 No que respeita à utilização que os alunos da turma dão aos tempos que 

têm livres, sair com os amigos e as atividades desportivas são as principais 

ocupações, ambas com 24%. Seguidamente, encontramos o estar ao 

computador e ouvir música, com 19% e 10%, respetivamente. Pela grande 

parte das ocupações não apresentarem um caráter ativo, podemos concluir 

que muitos destes alunos têm hábitos sedentários.     

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 7 - Atividade desportiva regular. 

 

Como referido anteriormente, uma grande parte da turma não pratica 

qualquer atividade desportiva regularmente (80%), ocupando-se os restantes 

alunos com o ballet, o voleibol, o folclore e o futebol, cada um deles 

representando 5% de toda a turma.   

 

 

 

Gráfico 6 - Ocupação dos tempos livres. 
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No que respeita à disciplina de EF, propriamente dita, as modalidades 

que os alunos gostam mais são: o Voleibol, em primeiro lugar e o Basquetebol 

em segundo. Desta forma e tendo os alunos, neste ano, a possibilidade de 

optar por duas modalidades coletivas, não podemos associar diretamente as 

suas opções aos seus gostos, podendo isto significar a vontade dos mesmos 

em melhorar as suas capacidades noutras modalidades que não as suas 

preferidas. 

Mais uma vez, o que foi repetido anteriormente, está presente nas 

respostas dos alunos quando lhes é questionado qual a modalidade em que 

apresentam mais dificuldades, escolhendo o Futebol, que foi uma das opções 

abordadas este ano.    

 

 

 

Gráfico 8 - Modalidades preferidas. 

Gráfico 9 - Modalidades com mais dificuldade. 
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Através do cálculo do Índice de Massa Corporal de todos os alunos da 

turma, foi possível chegar aos seguintes resultados: 62% dos alunos apresenta 

uma composição corporal normal para a sua estatura e idade, 28% tem 

sobrepeso e 10% é considerado obeso. Estes dados são preocupantes, uma 

vez que, mais de um terço da turma tem excesso de peso, o que pode ser 

resultante dos seus hábitos de vida.  

Todas estas informações foram tidas em consideração durante o 

processo de ensino e aprendizagem, para que este fosse o mais adequado 

possível aos alunos e estivesse de acordo com as suas necessidades, 

dificuldades, potencialidades, preferências e motivações.  

Analisando, agora, os alunos de um modo geral, no que respeita à sua 

disponibilidade motora, a grande maioria da turma, encontra-se no nível 

elementar, apesar de em certas modalidades mostrarem grandes défices 

motores. Assim, a aptidão física dos alunos não é muito elevada, tendo-se 

adivinhado grandes dificuldades de aprendizagem de novos conhecimentos e, 

consequentemente, uma evolução pouco significativa das suas capacidades.  

Como observado anteriormente, uma parte significativa da turma 

apresenta excesso de peso, o que veio, também, a influenciar o seu 

desempenho para algumas modalidades, como é o caso da Ginástica. 

Contudo, alguns alunos apresentaram uma boa disponibilidade motora que, 

conciliada com um empenho e interesse significativos veio a trazer resultados 

de aprendizagem muito positivos.  

Relativamente à cultura desportiva, os alunos revelaram não conhecer 

muitas das informações básicas das modalidades abordadas, como é o caso 

Gráfico 10 - Índice de Massa Corporal. 
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das regras, nome das técnicas realizadas, etc.. Certos conhecimentos já 

deveriam ter sido garantidos em anos anteriores, o que não se veio a verificar.  

Por fim, ao nível dos comportamentos e atitudes, a maioria da turma 

apresentou uma postura adequada à aula, respeitando os seus colegas e 

professora. No entanto, os alunos desconcentravam-se muito facilmente, sendo 

necessário adverti-los várias vezes, para que o ritmo das aulas fosse quebrado 

o menos possível. Também as atividades que foram desenvolvidas, 

necessitavam de integrar a componente lúdica, competitiva, etc. pois os alunos 

tinham uma grande tendência para se desinteressarem rapidamente pelas 

tarefas, necessitando de grandes níveis de motivação para se entregarem a 

elas como seria desejado.  

 Ao longo do primeiro período deste ano letivo, a maioria dos alunos da 

turma mostrava-se muito desinteressada, pouco empenhada e bastante 

afastada dos objetivos que tinham sido delineados para os mesmos. A sua 

atitude nas aulas denunciava um total desinteresse e a dinâmica das mesmas 

não era a desejada. Apesar disso, ao longo do tempo, os alunos foram-se 

apercebendo que continuando com esta postura, a sua vida não estaria 

facilitada, começando-se a observar sérias melhorias que resultaram numa 

mudança exponencial do início para o final do ano.  

 Numa das últimas paragens desta jornada, deparei-me com algum 

desânimo e cansaço, fruto de alguns desentendimentos entre colegas de 

núcleo, algo que levo comigo como mais uma etapa de aprendizagem. No meio 

de muitas responsabilidades pedagógicas, senti-me uma espécie de soldado 

num campo de batalha à espera do “soar do último tambor”. Neste momento 

específico, os meus alunos foram para mim os soldados que combateram ao 

meu lado sem nunca desistir. Mostraram uma atitude proactiva e interessada, 

sendo possível, inclusivamente, criar uma relação onde o respeito comum se 

unia com uma compreensão e cooperação recíprocas.  

Assim, é com uma enorme certeza e orgulho que afirmo que estes 

alunos, os meus primeiros alunos, estarão para sempre presentes na minha 

vida profissional, pois foi com eles que superei todos os desafios que me foram 
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colocados e fui obrigada a encontrar diversas soluções que, posteriormente me 

deram confiança para continuar este caminho.  

Nem todas as palavras são suficientes para demonstrar o orgulho que 

sinto ao ver o meu trabalho recompensado em cada um destes alunos, saindo 

com a certeza de que parte de mim, está agora intrínseca nas suas 

personalidades. 
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4. Realização da Prática Profissional 

 

Segundo Nóvoa (1992a, p. 25), “A formação não se constrói por 

acumulação (de cursos, de conhecimentos ou de técnicas), mas sim através de 

um trabalho de reflexividade crítica sobre as práticas e de (re)construção 

permanente de uma identidade profissional.” A formação não termina no final 

da vida académica, uma vez que está sempre em construção, sendo, apenas 

necessária por parte do professor uma entrega, atitude e interesse que permita 

a constante melhoria das suas capacidades, para benefício da aprendizagem 

dos alunos.  

A formação decorre na prática, recorrendo à teoria para se fundamentar, 

atualizar e crescer. Só com uma constante interação entre estes dois polos se 

poderá formar um profissional completo, com total consciência da importância 

da sua disciplina na formação dos mais jovens e que atribui um verdadeiro 

sentido à sua profissão.  

Para que o crescimento na profissão seja possível e a melhoria da nossa 

intervenção seja benéfica aos nossos alunos, todo o processo de ensino e 

aprendizagem deverá ser controlado e acompanhado com a máxima atenção. 

Para isso, não nos podemos limitar à preparação direta e realização das aulas; 

devemos sim, intervir sobre todos os fatores que afetam o ensino, assumindo 

as várias tarefas de um professor: planificação, realização, análise e avaliação, 

como um ciclo contínuo (Bento, 2003).  

 

Plano → Preparação das aulas → Realização de aulas → Análise e avaliação 

→ Plano → etc. 

 

O ensino deve-se desenvolver num processo cíclico, com a condição de 

o seu recomeço não ser nunca igual ao início, pois deverá acontecer, tendo 

presente as informações adquiridas anteriormente. Mesmo com um início muito 

bom e adequado aos alunos, existem sempre ajustes a fazer. As decisões que 

são tomadas ao longo da realização destas tarefas irão definir o futuro do 

processo de ensino e aprendizagem, sendo essencial que aquilo que foi 
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planeado seja testado na prática, para que, posteriormente, seja corrigido ou 

alterado, visando o sucesso da aprendizagem. 

Pretendendo eu, com este ano, adquirir o máximo de conhecimentos 

sobre esta profissão e sabendo que isso só seria possível com uma total 

entrega, dedicação e abertura a novas ideias, adotei uma perspetiva crítico-

refletida, que me ofereceu os meios para um pensamento autónomo e 

crescimento contínuo.   

Assim, neste capítulo sobre a realização da prática profissional tentarei 

ilustrar como foi percorrer as fases deste ciclo, revelando as minhas maiores 

dificuldades, angústias e incertezas; transmitindo aquilo que contribuiu para o 

sucesso do ensino com a turma, apesar de toda a sua resistência inicial; 

testemunhando um enorme entusiasmo pelo cumprimento das tarefas, mas 

principalmente, por sentir que a minha ação estava a mudar a imagem dos 

alunos em relação à EF e a eles próprios.   

 A fase inicial deste ano de estágio foi marcada por momentos de 

grandes questões, dilemas e receios. Além do período de adaptação que 

necessitei, para me integrar numa nova cidade e cultura, sem a presença física 

daqueles que pertencem ao meu núcleo de afetos, acrescentaram-se enormes 

responsabilidades e exigências na resolução de vários problemas.  

Por este período ter sido bastante marcante no processo da minha 

formação inicial, penso que é relevante dar-lhe alguma atenção, tentando 

perceber o que esteve por trás de todos os sentimentos e aquilo em que este 

influenciou positivamente o meu crescimento profissional. Isto porque, 

felizmente, esta fase ocorreu durante pequenos períodos deste ano, sendo que 

o mesmo terminou com um sentimento de dever cumprido e com a certeza que 

este é o caminho a seguir. 

 

4.1. “Choque de realidade”  

 

“- Sabes… quando se está muito, muito triste, é bom ver o pôr-do-sol…” 

Antoine de Saint-Exupéry. “O Principezinho” (p.27) 

 

Autores que investigam o início da carreira docente como Esteves e 

Rodrigues (1995) e Veenman (1984) chamam “choque de realidade” ao 
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período em que os profissionais chegam à escola e se deparam com as 

dificuldades da nova profissão. Neste sentido, penso ser pertinente partilhar 

este excerto do meu diário de bordo: 

 

“(…) Antes de este percurso começar todos os amigos que já tinham passado 
pelo mesmo me avisaram. Sabia que não ia ser fácil a mudança, a pressão de 
realizar as tarefas pedidas e que são necessárias, as responsabilidades que 
não param de crescer e as inúmeras exigências com que me deparo.  
 
(...) Esta insegurança começou quando tive o meu primeiro contacto com a 
turma, quando as responsabilidades começaram a aparecer, as exigências a 
aumentar e a estar permanentemente à prova. Quando percebi que ainda há 
tanto para aprender, para fazer, para conhecer e que, neste momento, sou 
apenas uma peça de barro pronta a ser trabalhada, por mim, e, a partir das 
correções dos erros que vou cometer ao longo desta fase de conceção. ” (Diário 

de Bordo, outubro de 2013)  
 

Este pequeno desabafo foi escrito numa das fases mais difíceis deste 

ano, onde todas as minhas capacidades estavam a ser postas à prova e o meu 

grau de insegurança estava no máximo. Tudo aquilo que fazia era questionado 

e, por estar numa fase inicial deste processo, não tinha a certeza de que aquilo 

que estava a ser realizado era o correto e as decisões tomadas as melhores, 

como por exemplo, na condução do processo de ensino e aprendizagem, 

controlo da turma, organização das aulas, etc.. Nesta altura duvidava se seria 

capaz de deixar o papel de estudante para passar a ser reconhecida como 

estudante-estagiária. De acordo com o que foi referido, Vila (1988, cit. por 

Braga, 2001, p. 68) categoriza em três pontos os sentimentos que afetam o 

professor iniciante: “1) sentimentos de insegurança, inferioridade e rejeição de 

sim mesmo; 2) sentimento de dissonância afetiva com os outros, o que o faz 

sentir com receio e alheio, num mundo hostil, onde não pode confiar em nada 

nem em ninguém; 3) sentimentos de alienação e dependência, que provocam a 

sensação de não possuir força para decidir por si mesmo, de estar dependente 

do poder alheio.”  

Admito que o facto de me encontrar longe de casa agravou o meu 

estado de ansiedade e insegurança, contudo, com o apoio daqueles que 

sempre me incentivaram, fui tentando olhar para esta situação com otimismo, 

na esperança de que tudo fosse melhorar. Mas, nem sempre foi assim:  
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 “(…) Neste momento, sinto-me sozinha mesmo que esteja o dia todo rodeada 
de professores, alunos e funcionários. Não tenho ninguém em quem confiar, 
apesar de às vezes necessitar só de falar e de alguém que me ouça.” (Diário de 

Bordo, setembro de 2013) 

 

É aqui que começam a nascer as tão importantes relações pessoais 

e/ou profissionais entre colegas de profissão. Estes, nos muitos momentos de 

dúvida foram aqueles que me apoiaram e, através da sua experiência, me 

mostraram como ultrapassar os problemas e o que retirar de melhor dos 

mesmos. Relativamente a este tema Souza (2009, p. 36) diz-nos que este 

choque que é sentido “se não for bem gerido pelo professor com o apoio de 

outros profissionais da educação mais experientes, pode provocar sérios danos 

à construção do perfil do docente que neste momento se inicia no trabalho 

escolar”. Ainda a mesma autora diz-nos que se o estudante-estagiário não tiver 

com quem compartilhar as suas dúvidas e erros, poderá acabar por se apoiar 

nas ações que vivenciou na época em que era aluno, o que poderá ser um 

fator limitador da sua ação. Por este motivo, a presença do professor 

cooperante, professora orientadora e todos os outros que me acompanharam 

durante este processo tornaram-se essenciais na superação de muitos dos 

problemas vividos, ajudando-me a acreditar mais em mim e buscar uma 

atuação mais significativa e inovadora. Também o sentimento de pertença a 

um grupo, o DEFD e a própria ESL, foi importante nesta fase, uma vez que me 

ofereceu ajuda e meios para descobrir como ultrapassar as dificuldades e 

tornar-me numa profissional mais confiante e competente.  

Um outro aspeto que também identifico como responsável por esta 

situação, está intrinsecamente relacionado com a minha personalidade e forma 

de encarar os projetos aos quais me proponho, tal como transmito no seguinte 

excerto: 

 

“Conheço-me e sei que também sou uma das maiores responsáveis por esta 
fase estar a ser tão complicada. A insegurança, as expetativas, as exigências, 
o perfecionismo e a preocupação de fazer tudo bem e da melhor forma 
possível, desgasta-me muito mais do que se me satisfizesse com o suficiente e 
o “está bom”. Esse tem sido o meu principal defeito. Querer fazer as coisas e, 
na maioria das vezes, coisas que nunca fiz, de forma perfeita e sem erros (…). 
Sei que é um aspeto que terei que mudar, se é que quero começar a ter dias 
mais calmos, menos angustiantes e com menos pressão.” (Diário de Bordo, outubro 

de 2013) 



37 
 

 

Mais tarde, apesar de não ter descurado da qualidade dos meus 

trabalhos, comecei a ter a capacidade de organizar melhor o meu tempo, assim 

como, o meu pensamento começou a fluir de uma forma mais estruturada. Isto, 

para além de me tornar cada vez mais eficaz, também me permitiu libertar de 

aspetos que não seriam tão importantes, concentrando-me no essencial e 

desfrutando de todas as novas experiências que vivenciava.  

Na opinião de Campos (1995, cit. por Braga, 2001), as dificuldades 

deste período só poderão ser superadas quando a prática pedagógica inclui: 1) 

diversas atividades; 2) uma gradual atribuição de funções; 3) uma formação 

especializada nos professores que acompanham a prática pedagógica; 4) a 

existência de um ano de indução profissional. No final deste percurso, consigo 

perceber que muitos destes fatores foram essenciais para ultrapassar todas as 

adversidades que encontrei ao longo desta longa viagem, fruto, principalmente, 

da parceria entre a instituição de ensino superior e a escola.  

Realmente, sinto que vivi este “choque de realidade” na íntegra, no 

entanto, ouso dizer que nem todos os mares foram bravos e nem todos os 

oceanos pacíficos. Contudo, foi ao fim de diversas tempestades que alcancei o 

Cabo Bojador. 

 

“Valeu a pena? Tudo vale a pena 

Se a alma não é pequena. 

Quem quer passar além do Bojador 

Tem que passar além da dor.”  

Fernando Pessoa. “Mar Português” (p.64) 

 

Depois de então passar por todas estas desventuras, foi altura de 

encarar este ano com a coragem e a vontade de alguém que procura descobrir 

o desconhecido. Para isso apoiei-me na enorme bagagem de conhecimentos 

que adquiri ao longo destes anos de formação, que me deram confiança para 

seguir em segurança. 
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4.2. Do conceber ao planear, com a necessidade de adaptar  

 

Qualquer desafio que se queira ver superado e que seja realmente 

significativo no crescimento de algo deverá ser encarado com cuidado, 

moderação, mas, também, com alguma determinação. Neste ano em que 

realizei o EP, tentei prever todos os erros para que, tanto o processo de 

desenvolvimento das minhas competências, como a aprendizagem dos alunos 

fosse potencializada. Para isso, todos os conhecimentos que adquiri ao longo 

do primeiro ano do Mestrado em Ensino da Educação Física nos Ensinos 

Básico e Secundário foram utilizados na busca de uma maior segurança e rigor 

no trabalho que iria realizar.  

A necessidade de conceber para que os momentos de aprendizagem 

dos meus alunos, durante este ano letivo, estivessem de acordo com as 

exigências e diretrizes presentes nos vários documentos que regem o ensino 

da EF na escola, foi um dos cuidados a ter. De igual importância foi a análise 

feita a todo o contexto cultural e social da escola e dos alunos, já apresentada 

anteriormente, com intenção de construir decisões que promovessem o 

desenvolvimento e a aprendizagem desejável.  

A conceção da EF presente nos vários planos curriculares desta 

disciplina, concretiza-se na apropriação das habilidades e conhecimentos, na 

elevação das capacidades do aluno e na formação de aptidões, atitudes e 

valores (Jacinto et al., 2001). Para uma aplicação correta daquilo que está 

estipulado a nível nacional para o ensino da EF, fora, assim, essencial realizar 

atempadamente, uma análise rigorosa e exaustiva dos Programas Nacionais 

de Educação Física (PNEF), percebendo quais as suas orientações 

pedagógicas que garantem a aquisição de saberes tidos como válidos.  

Durante este processo e depois de conhecer o contexto em que iria 

intervir, senti necessidade de adaptar algumas das indicações presentes nos 

PNEF. A importância da análise destes documentos é inquestionável e fora 

decisiva para o processo de decisão sobre aquilo que seria abordado e que 

metodologias seriam utilizadas para a lecionação das várias modalidades. 

Contudo, não defendo que as aulas sejam o reflexo absoluto daquilo que se 

encontra nos PNEF, mas sim, que este seja utilizado como uma orientação 
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para a prática. É um documento que serve de referência para a nossa 

intervenção, respeitando sempre as condições do contexto encontrado. 

 Ao analisar estes documentos, não dei apenas atenção ao PNEF do 

Ensino Secundário, mas também do 3º ciclo, de forma a perceber quais os 

conteúdos que os alunos já deveriam ter consolidados, para que a sua 

aprendizagem seguisse uma lógica progressiva. Aqui, encontrei alguns 

constrangimentos, uma vez que os programas mostram-se demasiado 

ambiciosos para as caraterísticas que o ensino da EF apresenta neste 

momento, pelo: 1) número de horas semanais dedicadas à disciplina ser 

reduzido, impossibilitando a consolidação de determinadas matérias; 2) 

impedimento de abordar certas modalidades, por falta de material adequado; 3) 

nível de desempenho dos alunos impossibilitar a abordagem de determinados 

elementos técnicos/táticos 4) e, as atitudes e comportamentos dos alunos 

obrigarem a uma abordagem diferenciada.  

 Uma das reclamações partilhadas pelos meus alunos e, que eu, 

enquanto aluna também sentia, diz respeito à abordagem constante de 

determinados conteúdos das modalidades ditas convencionais. Não quero 

dizer com isto que as mesmas deveriam deixar de ser abordadas nas escolas, 

mas penso que seria bem mais proveitoso e motivante para os alunos e 

professores que a sua abordagem fosse feita, tendo como referência o 

desempenho apresentado no início de cada ano de escolaridade, nas várias 

matérias avaliadas diagnosticamente. Assim, aquilo que acontece atualmente, 

isto é, a constante introdução dos mesmos conteúdos seria evitado e a 

motivação para as aulas de EF iria crescer substancialmente. 

 Neste sentido, apesar de alguns pontos menos bons que aponto nos 

PNEF, admito que estes são documentos fundamentais para uma intervenção 

adequada no contexto escolar, pois servem de guião para orientar a prática do 

docente de EF, oferecendo uma fácil adaptabilidade ao contexto escolar e de 

turma. Neste sentido, a responsabilidade maior está no docente de EF que 

deverá desenvolver um trabalho que respeite os indicadores que mais se 

adequam ao contexto real da sua prática.  

 O Documento de Organização e Gestão (DOG) do DEFD da ESL foi um 

outro documento alvo da minha análise e reflexão. Por este definir no seu 
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interior as normas gerais e os procedimentos pelos quais o DEFD se orienta, 

foi imediato o meu interesse pelo seu estudo.  

 Este documento, para além de organizar a disciplina de EF e o Desporto 

Escolar da escola, pretende também promover o compromisso dos professores 

desta disciplina, na uniformização do seu trabalho, partilhando ideais e valores 

comuns nas suas aulas. Para além disso, disponibiliza informação essencial 

para o desenvolvimento da prática pedagógica, como é o caso dos critérios de 

avaliação, nos vários anos de escolaridade, fichas de auto e heteroavaliação, 

mapas de rotação de instalações, normas de utilização das mesmas, inventário 

do material, Plano Anual de Atividades (PAA), etc..  

 Ao longo deste ano letivo, consegui testemunhar a importância que a 

elaboração, estudo e aplicação deste documento tem no desempenho das 

funções docentes nesta escola, uma vez que permite igualar e unificar toda a 

nossa ação, tornando-a mais justa e organizada. Durante o ano, todas as 

decisões (planeamento, intervenção, avaliação…) foram tomadas em 

consonância com aquilo que é apresentado no DOG.   

 Só depois desta análise concetual foi possível iniciar o importante 

processo de planeamento para este ano, porque qualquer projeto de 

planeamento deve ser baseado na conceção e conteúdos dos programas ou 

normas programáticas de ensino (Bento, 2003). Segundo o mesmo autor, a 

planificação deve ligar as pretensões, imanentes ao sistema de ensino com os 

programas das respetivas disciplinas e a sua realização prática.  

O planeamento pode ser definido como “uma reflexão pormenorizada 

acerca da direção e do controlo do processo de ensino numa determinada 

disciplina” (Bento, 2003, p. 8). Assim, nesta fase, para além de se estabelecer 

as componentes do processo de ensino e aprendizagem, também estas podem 

ser, se necessário, modificadas e reestruturadas na ação. Tudo isto está 

dependente das circunstâncias e dos fatores que influenciam a mesma, 

levando a que exista um confronto diário com os problemas surgidos, na 

procura de melhores resultados no ensino.  

O ensino é um processo e a sua ocorrência está dependente de 

variados fatores, sendo o planeamento o meio que consegue antecipar muitas 

das suas ocorrências, a partir do confronto com os problemas teóricos e 

práticos do dia-a-dia. “Uma melhor qualidade do ensino pressupõe um nível 
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mais elevado do seu planeamento e preparação” (Bento, 2003, p. 16), devendo 

este ser um cuidado a ter pelo professor. Neste sentido, dediquei uma atenção 

especial à planificação deste ano letivo, pois defendo que um planeamento que 

seja fruto de uma reflexão cuidada, análise da realidade escolar e que tente 

prever o máximo de situações possível, estará sujeito a um menor número de 

ajustamentos, o que por conseguinte, poderá minimizar os erros no processo 

de ensino e aprendizagem.   

Defendendo-se uma lógica de realização progressiva do ensino, com um 

caráter processual contínuo e no seu tempo específico, surge a necessidade 

de elaborar diferentes momentos e níveis de planeamento e preparação do 

ensino (Bento, 2003). Assim, é possível considerar a presença de três níveis de 

planeamento, sendo eles, o Plano Anual (PA), os planos de Unidade Didática 

(UD) e os planos de aula (Bento, 2003; Rink, 2014). Para este ano letivo, todos 

estes níveis de planeamento foram elaborados e relacionados, não podendo 

ser, assim, dissociados uns dos outros.  

Ao nível do PA, pretende-se que este tenha uma perspetiva global, 

integral e realista do modo como os programas nacionais serão adaptados ao 

contexto particular onde se irá desenvolver o processo de ensino e 

aprendizagem, apresentando-se de forma clara e sem grandes pormenores da 

atuação ao longo do ano (Bento, 2003). Entendo com isto que o PA deve ter 

contemplado todas as matérias e conteúdos que se pretendem abordar, no ano 

em questão, tendo como referência o estipulado nos programas da disciplina, 

bem como, as caraterísticas do contexto em que será utilizado. 

O autor referido anteriormente diz-nos ainda que, neste nível de 

preparação do ensino, deverão ser estipulados os objetivos gerais que se 

pretendem alcançar, necessariamente, pelos alunos da turma, no final do ano 

letivo. Todos eles dizem respeito às capacidades, habilidades, conhecimentos 

e atitudes apresentados pelos alunos, sendo, elaborados a partir da análise 

dos conteúdos a abordar, disponibilidade de instalações e desempenho 

apresentado pelos alunos no início do ano.  

A elaboração do plano para este ano foi realizada com base no mapa de 

rotação (roulement) das instalações disponíveis para a lecionação das aulas de 

EF, o que permitiu uma abordagem mais alargadas de modalidades. Desta 

forma, a turma pode usufruir de cada instalação durante, aproximadamente, 
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dois períodos de 6 semanas cada, separadamente, onde se realizou a 

abordagem à mesma modalidade, sendo aumentado o grau de complexidade 

dos seus conteúdos. Também as atividades do interesse da turma e da 

disciplina de EF, previstas no PAA da escola e DEFD, foram tidas em 

consideração. Assim, totalizaram-se 126 segmentos de aulas, sendo estas 

distribuídas pelos três períodos, ditando 54 aulas para o primeiro período, 50 

no segundo e 22 no terceiro e último período. De acordo com esta previsão 24 

aulas decorreram no Pavilhão, 26 na Piscina, 22 na Sala de Ginástica, 20 nos 

dois campos ao Ar Livre, 22 na Pista e, por fim, 18 na Sala de Judo.  

De salientar que a maioria das modalidades abordadas durante este ano 

foram escolhidas pelos alunos, fruto do que está estabelecido no DOG do 

DEFD, onde é dada liberdade à turma de escolher nas modalidades nucleares: 

1) dois Desportos Coletivos (Basquetebol/Voleibol e Futebol/Andebol); 2) duas 

disciplinas da Ginástica (Solo, Aparelhos, Acrobática); 3) três disciplinas do 

Atletismo (1 corrida: velocidade/resistência/barreiras; 1 salto: comprimento/ 

altura/triplo-salto; 1 lançamento: peso/dardo/disco); 4) dois estilos da Natação 

(crol, costas, bruços, mariposa). Desta forma, foi opção dos alunos da turma a 

abordagem das seguintes modalidades: Futebol, Voleibol, Ginástica de Solo, 

Ginástica de Aparelhos, Corrida de Resistência, Salto em Comprimento, 

Lançamento do Dardo e os estilos Crol e Costas na Natação. Nas modalidades 

alternativas esta opção é da responsabilidade do professor da turma, tendo 

sido abordada a Dança e a Corrida de Orientação.  

Apesar do proposto na ESL não estar estabelecido no PNEF para o 

Ensino Secundário, nos Cursos Científico-humanísticos e Cursos Tecnológicos, 

podemo-nos remeter ao ponto do mesmo que diz que “No 11º e 12º anos, 

admite-se um regime de opções no seio da escola, entre as turmas do mesmo 

horário, de modo a que cada aluno possa aperfeiçoar-se nas matérias de seu 

maior interesse” (Jacinto et al., 2001). Assim, o DEFD da ESL, encontrou esta 

alternativa, para que os alunos usufruíssem de maiores aprendizagens nas 

modalidades que mais apreciam, aumentando o seu interesse e motivação nas 

aulas de EF.         

No que respeita à distribuição das modalidades pelo ano letivo, esta foi 

realizada tendo como referência o roulement e o tempo que considerava ser 

necessário para a sua abordagem. Apesar de o nível de desempenho motor 
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dos alunos ser reduzido, conseguiu-se alcançar a maioria dos objetivos 

propostos para cada modalidade, indo de encontro às minhas expetativas. 

Um outro aspeto tido em consideração neste nível de planeamento foi a 

planificação dos momentos em que os testes de aptidão física seriam 

realizados em cada período, uma vez que o DOG define que os dados obtidos 

nos mesmos devem estar presentes na avaliação final dos alunos. Neste 

sentido, houve a preocupação que estes momentos fossem realizados nas 

últimas aulas de cada período, para que os alunos pudessem beneficiar de um 

maior tempo para o desenvolvimento destas capacidades.  

Por último, foram distribuídos os momentos de avaliação dos 

conhecimentos e a realização de Atividades de Crédito ao longo do ano, estes 

últimos, organizadas ou não pelo DEFD da escola (ex: Mega Sprinter, Corta-

Mato, Romaria Escolar, Sarau, Ações de Sensibilização, torneiros intra e inter-

turmas, entre outras).  

Ainda ao nível do planeamento anual, para além do PA, também foi 

elaborado um Modelo de Estrutura do Conhecimento (MEC) criado por Joan 

Vickers em 1989, que consiste num documento que proporciona uma base de 

conhecimentos para professores e treinadores. Visa o aperfeiçoamento do 

processo de ensino e aprendizagem, fornecendo mecanismos e estratégias 

que facilitam a sua gestão e/ou organização. Desta forma, ele é um meio para 

simplificar informação, para gerar novas proposições e para aumentar a 

possibilidade de manipulação de um corpo de conhecimentos. Tem como 

propósito ligar o conhecimento acerca de uma matéria com a metodologia e as 

estratégias para o ensino da mesma, fornecendo ferramentas de planeamento 

do ensino, assim como, alerta os professores para as exigências que a sua 

profissão comporta (Vickers, 1990).  

O MEC geral elaborado contém a informação presente no PA, bem 

como toda a análise da disciplina para o 12º ano, análise do contexto, da 

turma, objetivos para o ano letivo em todas as modalidades abordadas, 

configuração do tipo de avaliação que fora utilizada e, ainda, uma 

apresentação sucinta das metodologias utilizadas durante o mesmo, na 

abordagem às modalidades propostas. 

O MEC foi também realizado para cada uma das modalidades 

abordadas, ao longo deste ano letivo, como meio de simplificar informação e 
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criar um corpo de conhecimento estruturado e interdisciplinar de uma 

determinada matéria. Por todos os aspetos do processo de ensino e 

aprendizagem estarem presentes no mesmo, este documento constitui-se 

como um verdadeiro guião de toda a atuação do professor. Assim, posso 

afirmar que com a sua realização foi-me possível organizar, controlar e 

melhorar todo o processo de ensino e aprendizagem, o que seria difícil sem o 

recurso ao mesmo.  

Ao nível da UD Bento (2003, p. 75) afirma que estas “constituem 

unidades fundamentais e integrais do processo pedagógico e apresentam aos 

professores e alunos etapas claras e bem distintas do ensino e aprendizagem”. 

Neste sentido, a UD deve ser encarada como um guião para o ensino, uma vez 

que estabelece objetivos a alcançar e conteúdos transdisciplinares a abordar, 

para todas as aulas que a constituem.      

Em cada UD, independentemente da modalidade a que se refere, 

estiveram presentes conteúdos das quatro categorias transdisciplinares: 

habilidades motoras, cultura desportiva, fisiologia do treino e condição física e 

conceitos psicossociais, tal como defendido por Vickers (1990). Desta forma foi 

possível ir ao encontro do objetivo primordial da EF – educação integral do 

indivíduo.  

A UD de cada modalidade foi elaborada depois da realização da 

Avaliação Diagnóstica, por parte dos alunos, tendo sido os seus resultados 

determinantes para a tomada de decisão sobre quais os conteúdos a abordar, 

ordem de introdução e quantidade de tempo dedicado aos mesmos, objetivos a 

alcançar, metodologias a utilizar, etc., no processo de ensino e aprendizagem. 

Para além disso, a informação recolhida nos programas consultados da 

disciplina, conhecimentos já adquiridos sobre a modalidade a ser abordada, 

recursos materiais, temporais e humanos disponíveis, foram, também, fatores 

determinantes para a elaboração deste nível de planeamento. Apesar de toda a 

análise e reflexão sobre estes fatores e aqueles que poderiam vir a 

comprometer o processo de ensino (condições climatéricas, indisponibilidade 

temporária das instalações, atividades escolares de última hora, etc.), as UD 

elaboradas sempre estiveram abertas a adaptações, como é visível no seguinte 

excerto:  
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“Ao longo deste planeamento, caso seja necessário, serão feitas algumas 
alterações ao que estava planeado, de forma a adequar o processo de ensino 
e aprendizagem ao nível de desempenho que os alunos vão apresentando e às 
condições disponíveis para a prática.” (Justificação da UD de Futebol) 

 

 Assim, ao longo do ano letivo, sempre que se observada necessário, 

foram feitas algumas alterações nas várias UD, como por exemplo: 

 

“Apesar de no planeamento inicial estar previsto que a AS de Natação, no 2º 
Período, se iria realizar na penúltima aula deste bloco, pelo facto de ser clara a 
necessidade de os alunos desfrutarem de mais tempo de exercitação das 
habilidades abordadas, a mesma foi adiada. Assim, a concretização da AS na 
última aula permite que os alunos possam usufrui de mais tempo de prática, 
desenvolvam as suas capacidades e consolidem as habilidades introduzidas e 
exercitadas até à data.” (Justificação às alterações da UD de Natação)   

 

Graças ao constante controlo, conhecimento e reflexão que realizei ao 

longo deste ano letivo, conseguiu-se alcançar a maioria dos objetivos 

estipulados para cada UD. As alterações que foram feitas vieram-se a mostrar 

positivas uma vez que, por vezes permitiram melhorar a aprendizagem dos 

alunos; aumentaram as experiências motoras dos alunos; desenvolveram 

outras áreas do conhecimento. Para o futuro levo a certeza de que esta é uma 

das fases mais importantes da preparação do processo de ensino e 

aprendizagem, uma vez que pode definir o máximo aproveitamento das aulas 

e, por conseguinte, a melhoria das capacidades dos alunos, nas várias 

modalidades ensinadas.  

O plano de aula é o nível de planeamento mais específico, uma vez que 

é a partir de todos os outros que este é organizado e criado. Para além disso, 

as informações recolhidas nas várias aulas, permitem a criação de um plano de 

aula ajustado e adequado, onde a aprendizagem siga uma lógica e acompanhe 

o desenvolvimento dos alunos. Assim, o plano de aula deve estabelecer uma 

sequência de exercícios com vista a cumprir as funções didáticas e os 

conteúdos previstos para a aula, presentes nos dois outros níveis de 

planeamento. 

Por estar no decorrer da minha formação inicial, atribuí ao plano de aula 

uma grande importância, pois nele me podia socorrer sempre que algo falhava, 

durante as aulas lecionadas. Este documento é como um guião, realizado sob 
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uma profunda análise dos conteúdos a abordar, fruto de uma reflexão sobre o 

desempenho apresentado pelos alunos anteriormente e tendo em vista a 

evolução destes e os objetivos que se pretendem alcançar no final do processo 

de ensino e aprendizagem. Com o passar do tempo, apesar de continuar a dar 

a importância merecida a este documento, a sua elaboração era realizada com 

maior facilidade e a sua consulta só feita em situações de emergência. 

Os planos de aula elaborados, durante este ano, foram construídos com 

bastante cuidado, tendo-se dada muita atenção às diferentes componentes que 

o constituem, tais como: 1) horário e localização em que a aula se realiza, 2) 

material necessário, 3) situações de aprendizagem significativas, 4) 

componentes críticas representando os critérios que definem o êxito da tarefa, 

5) objetivos específicos e alcançáveis, 6) tempo adequado para a realização de 

cada tarefa, 7) abranger as quatro categorias transdisciplinares, etc.. Nas 

primeiras vezes que procedi à elaboração deste documento tornou-se muito 

complicado decidir quais as melhores situações de aprendizagem a aplicar, 

sintetizar a informação a transmitir, dar um enfoque especial a determinados 

objetivos e aspetos da aula, etc., o que veio a exigir de mim algumas horas de 

trabalho. Após a elaboração deste documento, o seu estudo no dia ou horas 

que antecediam a aula tornou-se um dos aspetos essenciais para o bom 

decorrer da mesma que, como consequência, contribuía para a melhoria da 

qualidade do ensino.  

Ao longo de todas as aulas, foi minha intenção que a intervenção 

realizada preservasse o caráter contínuo do ensino, isto é, que os exercícios 

que eram utilizados estivessem em consonância com o já aprendido 

anteriormente e que proporcionassem uma progressão pedagógica lógica para 

a futura abordagem de novos conhecimentos ou aumento da complexidade dos 

mesmos. Devido às diferenças claras, observadas ao nível do desempenho 

motor dos alunos da turma, senti necessidade de em algumas modalidades, 

elaborar planos de aula que apresentassem sugestões de exercícios diferentes 

para cada nível.    

 

“Apesar de não existir, na UD, referência aos níveis onde os alunos da turma 
se encontram e a diferenciação entre eles, o planeamento das aulas será feito 
tendo em consideração as diferenças existentes. Assim, nas aulas, os alunos 
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da turma irão realizar um trabalho específico para as suas necessidades e 
potencialidades.” (Justificação da UD de Futebol). 

 

“A turma será dividida em 2 grupos. Cada grupo realiza o seu exercício num 
dos campos. Campo 1 – Alunos no nível não introdutório/introdutório/ 
elementar; Campo 2 – Alunos no nível elementar/avançado.” (Plano de Aula 39 e 

40 de Futebol) 
 

“(…) duas alunas participaram-me que o trabalho por níveis não as satisfez, 
alegando que este desmotiva os alunos e que se trabalhassem todos juntos, os 
mais fracos sentir-se-iam motivados para evoluir. Desta forma, expliquei às 
alunas que este trabalho é benéfico para cada aluno, pois permite uma 
aprendizagem mais específica e adequada às capacidades e potencialidades 
de cada um.” (Reflexão de Aula 9 e 10 de Ginástica) 

 

“Devido à conversa que tive, na última aula, com duas alunas sobre o ensino 
por níveis, apresentei as razões que me levam a utilizá-lo, para que todos 
percebessem que tudo isto tem um objetivo e que este se centra na melhoria 
das capacidades de cada aluno e de proporcionar aos mesmos um processo 
de ensino e aprendizagem o mais individualizado possível.” (Reflexão da Aula 11 e 

12 de Natação) 
 

“O trabalho por níveis realizado na maioria dos exercícios da aula veio a ter 
vantagens na aprendizagem e evolução dos alunos. Agrupá-los pelo nível em 
que se encontram permitiu que estes exercitassem as habilidades num ritmo 
adequado às suas capacidades, ajudando-se mutuamente.” (Reflexão da Aula 25 e 

26 de Futebol) 

 
 Durante as aulas lecionadas, a maximização do tempo de prática dos 

alunos era uma das minhas prioridades. Apesar de isso estar mais relacionado 

com a gestão do tempo e espaço de aula, atribuo também uma grande 

importância ao planeamento realizado antes da mesma. Tanto a planificação 

como o estudo da mesma permitiram que as aulas tivessem um maior tempo 

de empenhamento motor, pois as tarefas de gestão e controlo estavam 

asseguradas. Assim, penso que toda a dedicação e o empenho apresentados 

durante a realização destas tarefas e muitas outras, determinaram o máximo 

aproveitamento do tempo potencial de aprendizagem, beneficiando em 

completo os alunos da turma.   

  

4.3. Da Teoria à Prática 

 

Ao longo deste ano, todas as tarefas de conceção e planificação, 

tornaram-se indispensáveis para o bom desenrolar do processo de ensino e 

aprendizagem, por determinarem os princípios a seguir na prática. Aqui, torna-
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se bem visível a relação que existe entre a teoria e a prática, uma vez que 

apesar de a teoria não pertencer ao fazer, esta influencia e intervém 

diretamente na ação. Por sua vez, a prática acontece quando já foi imaginada, 

interpretada e compreendida pela teoria (Bento, 2014). Sintetizando, a teoria 

pensa a realidade e a prática atua nesta, baseando-se na teoria.  

Para que a prática do ensino decorra nas melhores condições é 

essencial que o professor tenha total conhecimento da matéria que irá lecionar 

e dos pontos que são importantes conhecer e desenvolver para que a 

aprendizagem dos seus alunos seja máxima. A este respeito, Marcon (2013) 

diz que os futuros professores devem construir e desenvolver os quatro 

integrantes da base do conhecimento para o ensino (conhecimentos do 

conteúdo, dos alunos, do contexto e pedagógico geral), mas também, que se 

voltem para cada um deles, valorizando-os nas diferentes áreas da prática 

pedagógica. À interação, reunião e congregação destes conhecimentos, 

Shulman (1986, cit. por Marcon, 2013), denomina por conhecimento 

pedagógico do conteúdo, que interliga o conteúdo com a pedagogia. Para que 

este conteúdo seja ensinado é necessário que esteja bem-estruturado e 

adequado à situação de ensino e aprendizagem.   

Ao longo da sua carreira, o professor está constantemente a ser 

colocado à prova, seja durante as aulas que leciona, no contacto com os 

alunos ou no relacionamento com colegas de profissão. Por este motivo foi 

grande a minha vontade de aumentar o meu saber, de forma a atingir as 

exigências que me eram colocadas. Contudo, esta vontade depressa se 

transformou numa enorme necessidade, seja em conversas com os alunos, 

com professores e todos os intervenientes no processo de ensino e, como é 

óbvio, nas aulas lecionadas, como é percetível no excerto seguinte:   

 

“(…) durante o circuito, apercebi-me da importância que teve a preparação feita 
antes desta aula, relativamente, ao estudo das ajudas a fazer nos vários 
elementos e as suas determinantes técnicas. Isto transmitiu-me uma maior 
confiança em disponibilizar os feedbacks aos alunos, encorajando-os e 
mostrando-lhes os aspetos que devem alterar ou melhorar.” (Reflexão da Aula 13 e 

14 de Ginástica)  
 

Todo o conhecimento que foi adquirido nos anos anteriores precisou de 

ser adequado à realidade encontrada, uma vez que “o conhecimento existe no 
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plural e é contextualizado, ou seja, distinto de contexto para contexto” (Bento, 

2014, p. 22). Assim, para que este fosse ensinado foi necessário que estivesse 

bem estruturado, para ser utilizado de acordo com os objetivos, realidade dos 

alunos e caraterísticas do contexto de ensino, tornando-o compreensível e 

ensinável. 

A aplicação destes conhecimentos foi feita a partir de várias estratégias, 

nomeadamente, os modelos de ensino utilizados em cada uma das 

modalidades abordadas. Contudo, nem sempre estes modelos foram 

implementados totalmente, respeitando apenas alguns dos seus princípios e 

ideologias. A escolha das metodologias utilizadas teve em consideração a 

postura, motivações, caraterísticas visíveis nos alunos e da própria modalidade 

a ser abordada, com vista a que se proporcionassem momentos de 

aprendizagem significativos. 

 

4.3.1. Modelos de Ensino 

 

Uma das minhas maiores responsabilidades deste ano esteve 

relacionada com a promoção de aprendizagens nos alunos. Apresentando 

estes, inicialmente, uma tendência significativa para se cansarem das tarefas 

propostas, estando pouco motivados para as mesmas e não se valorizando, 

nem acreditando em si próprios, a minha intervenção procurou uma alteração 

destes comportamentos. Para isso, procurei estratégias que, de acordo com as 

caraterísticas de cada modalidade proporcionaram uma atmosfera do ensino 

mais rica e agradável. 

Uma vez que não existe nenhum modelo de instrução que esteja 

adequado a todos os envolvimentos de aprendizagem (Rink, 2001), durante 

este ano, utilizei aqueles que pensei serem mais adequados à modalidade a 

abordar e aos alunos envolvidos, utilizando, por um lado modelos de instrução 

centrados mais na direção do agente de ensino e, por outro, aqueles que dão 

um maior espaço à descoberta e à iniciativa dos praticantes (Mesquita & 

Graça, 2011).  

A Natação foi a primeira modalidade a ser introduzida com os alunos, 

sendo abordados os estilos Crol, Costas e respetivas partidas e viragens. Para 

uma aprendizagem eficaz destes conteúdos, foi utilizado o Modelo de Instrução 
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Direta (MID), que se adequa às caraterísticas da modalidade, uma vez que 

esta apresenta uma baixa interferência contextual. 

No MID, praticamente, todas as decisões são tomadas pelo professor, 

nomeadamente, as regras e rotinas a respeitar pelos alunos, estratégias 

instrucionais e pedagógicas a utilizar e padrão de envolvimento dos alunos nas 

situações de aprendizagem, com o objetivo de alcançar a máxima eficácia nas 

mesmas (Mesquita & Graça, 2011). 

Durante o ano, o ensino da natação nesta turma foi um dos grandes 

desafios, pois a grande maioria dos alunos não partilhava o gosto por esta 

modalidade, provavelmente, por não possuir uma grande capacidade técnica 

na realização dos vários estilos. Por este motivo, durante o planeamento tentei 

encontrar progressões que respeitassem os vários passos do ensino destes 

estilos, culminando sempre a aula com uma situação de aprendizagem de 

caráter competitivo. Para além disso e, uma vez que, na maioria das vezes, a 

imagem que fica de uma aula são os seus momentos finais, abracei a ideia de 

realizar no final de todas elas uma pequena sequência de movimentos de 

hidroginástica, o que veio a obter resultados bastante positivos.  

 

“Este momento de hidroginástica teve uma excelente reação por parte dos 
alunos, por incluir música e ser uma experiência que muitos deles nunca 
tinham vivenciado. Desta forma, foi possível trabalhar aquilo que era proposto e 
terminar a aula com alegria e satisfação.” (Reflexão da Aula 7 e 8 de Natação) 

 

Apesar de mesmo com estas estratégias os alunos não se mostrarem 

muito entusiasmados com as aulas (com exceção da hidroginástica), apesar de 

muito se dever, à sua atitude apresentada ao longo de grande parte do ano, foi 

possível observar significativas melhorias na realização das várias técnicas, 

com exceção das viragens em rolamento ventral (Crol e Costas). Respeitando 

uma progressão lógica, estes foram os últimos conteúdos introduzidos e que 

necessitavam de um maior tempo de exercitação. Por este motivo, talvez com 

a sua introdução realizada mais cedo, os alunos pudessem desfrutar de um 

maior tempo de prática e, assim, melhorar o seu desempenho.   

 Um dos alunos da turma situava-se na fase do ensino de Adaptação ao 

Meio Aquático. Este facto deveu-se, principalmente, ao aluno se recusar a 

colocar a cabeça de baixo de água, assegurando ter otites, apesar de nunca ter 
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apresentado qualquer comprovativo médico. Valorizando, sempre, a realização 

prática das aulas, ao longo do ano, realizei um trabalho específico com o 

mesmo. Com isto, observaram-se bastantes melhorias, principalmente no que 

respeita à sua capacidade de resistência, conseguindo o mesmo realizar 

maiores distâncias, comparativamente às cumpridas inicialmente, apesar de 

continuar a recusar a imersão da cabeça.  

 De forma a otimizar a aprendizagem dos alunos, na aplicação do MID 

tive a preocupação de respeitar as diferentes tarefas, que Rosenshine (1983, 

cit. por Mesquita & Graça, 2011, p. 48) destaca: “revisão da matéria 

previamente aprendida, apresentação de nova habilidade ou conteúdo em 

geral, monitorização elevada da atividade motora dos alunos e 

avaliações/correções sistemáticas em referência aos objetivos delineados”. 

Chegado ao fim, percebo que este foi um excelente método a ser utilizado 

nesta modalidade, uma vez que foi ao encontro das necessidades dos alunos e 

conseguiu implementar aulas com um elevado tempo de empenhamento motor.  

 O ensino do Voleibol com a turma baseou-se nas diretrizes do Modelo 

de Abordagem Progressiva ao Jogo (MAPJ) e contou com a aplicação 

adaptada do Modelo de Educação Desportiva (MED).  

No caso do MAPJ, trata-se de um modelo criado por Mesquita e Graça 

(2004), que enfatiza a necessidade de o aluno compreender o jogo, sendo a 

aprendizagem um processo de procura de soluções (dimensão cognitiva). Este 

modelo oferece oportunidade de participação equitativa, construção de valores 

(dimensão pessoal) e desenvolve competências táticas, técnicas e físicas na 

prática do jogo (dimensão motora) (Mesquita et al., 2013). O MAPJ estabelece 

uma interação entre as componentes técnicas e táticas, respeitando a dinâmica 

do jogo e os objetivos de aprendizagem. Assim, não negando a necessidade 

do ensino da técnica, defende que este apareça depois da apreciação no jogo.  

O MED, desenvolvido por Siedentop (1987), tem como objetivo 

fundamental formar alunos desportivamente competentes, cultos e entusiastas, 

democratizando o Desporto e viabilizando a competição (Mesquita & Graça, 

2011). Este modelo integra caraterísticas do Desporto Institucionalizado, como 

é o caso da época desportiva, filiação (integração dos alunos em equipas e, 

consequentemente, o desenvolvimento do sentimento de pertença a um 

grupo), competição formal, festividade e eventos culminantes. Os alunos 
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podem assumir diferentes funções: capitão/treinador, jornalista, oficial de mesa, 

árbitro e jogador. Uma diferença fundamental deste modelo em relação às 

abordagens tradicionais é a sua preocupação extrema em diminuir os fatores 

de exclusão, lutando por harmonizar a competição com a inclusão, por 

equilibrar a oportunidade de participação e por evitar que a participação se 

reduza ao desempenho de papéis menores por parte dos alunos menos 

dotados. 

A partir da Avaliação Diagnóstica realizada à turma na primeira aula da 

UD de Voleibol, utilizando, especialmente, a situação de jogo 2x2, foi possível 

verificar que os alunos se encontravam no Nível II ou III de jogo, segundo as 

Etapas de Aprendizagem de Mesquita et al. (2013). Neste aspeto, a aplicação 

do MED foi decisiva, uma vez que, permitia a existência de homogeneidade 

inter-equipas e heterogeneidade intra-equipas, o que veio a permitir que os 

alunos mais aptos auxiliassem os menos aptos. Apesar de isto se ter verificado 

em grande parte das aulas, nem sempre a cooperação e entreajuda entre os 

elementos da mesma equipa foi visível, observando-se alguma frustração tanto 

pelos alunos com mais capacidades, por não conseguirem realizar o exercício 

no ritmo que desejavam, como também, pelos alunos com mais dificuldades, 

por apresentarem receio de errar e não acompanharem os seus colegas de 

equipa. Sempre que esta ocorrência se observava a minha intervenção e a de 

cada capitão de equipa procurava a comunicação e compreensão entre todos, 

na busca de um benefício comum, o que, na maioria das vezes foi alcançado.  

Com as metodologias adotadas ao longo desta UD foram visíveis 

significativas melhorias no desempenho da maioria dos alunos, principalmente, 

em situação de jogo, observando-se uma maior intencionalidade e dinamismo 

dos jogadores, com as zonas de responsabilidade marcadamente definidas e a 

comunicação a ocorrer frequentemente, resultando em intervenções mais 

regulares e eficientes sobre a bola. Nos alunos com mais dificuldades para 

realizar corretamente as habilidades abordadas, mesmo aquelas que 

apresentam um menor grau de complexidade, foram visíveis poucas evoluções, 

realizando, por exemplo, intervenções tardias e pouco eficazes sobre a bola. 

Na tentativa de contrariar este facto, foi necessário realizar algum trabalho 

individual e analítico com os mesmos, seguindo-se, posteriormente, o trabalho 

em equipa que conseguia aplicar os conteúdos abordados anteriormente. No 
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entanto, alguns alunos não conseguiram melhorar significativamente as suas 

capacidades por não se mostrarem disponíveis, interessados e entusiasmados 

com o processo e ensino e aprendizagem, o que acabava por dificultar o 

mesmo e o alcance dos objetivos propostos.  

Neste sentido, durante a aplicação do MED, o aspeto menos positivo 

esteve relacionado com a atitude e empenho que um pequeno número de 

alunos apresentou durante algumas aulas. No entanto, a maioria das 

caraterísticas inerentes a este modelo trouxe benefícios para a aprendizagem 

dos alunos, como é o caso da competitividade presente em todas as aulas e 

que motivava os alunos a melhorarem a sua performance e a se empenharem 

cada vez mais nas tarefas propostas. Também a festividade que por vezes foi 

visível, principalmente, nos momentos em que as equipas e respetivos gritos 

eram apresentados, no início e final das aulas, conseguiram autenticar e 

dignificar o modelo, mas principalmente, o processo de ensino e aprendizagem 

do Voleibol com esta turma.   

Como referido anteriormente, a aplicação do MED, durante este ano, 

sofreu alguns ajustes, nomeadamente, no que respeita à organização da época 

desportiva, uma vez que à exceção da primeira aula, todas as outras 

integraram situações de aprendizagem com caráter competitivo, que eram tidas 

em consideração na classificação final de cada equipa e da competição 

propriamente dita. Para além disso, não foi exigido a cada equipa que 

realizasse mascotes, bandeiras, t-shirts identificativas, etc., contudo, para todas 

as aulas foi elaborada uma tabela de resultados, bem como, nomeados árbitros 

para os jogos que seriam realizados. Todas estas opções foram realizadas com 

base numa reflexão feita, antecipadamente, sobre as prioridades e aquilo que 

iria, realmente, contribuir, para um processo de aprendizagem mais motivador 

e significativo.   

Na abordagem à Ginástica de Solo e de Aparelhos foram utilizadas 

fichas que apresentavam sugestões de sequências gímnicas organizadas por 

níveis de complexidade, devidamente identificadas e ilustradas. A utilização 

deste material tornou-se muito benéfica pois permitiu a integração de alunos 

com níveis bastante díspares. Assim, nas aulas, cada aluno exercitou os 

elementos gímnicos pedidos no nível em que se encontrava e decidiu trabalhar, 

tendo em conta as suas necessidades e potencialidades, ou seja, teve a 
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oportunidade de exercitar as sequências que compreendia serem mais 

pertinentes para o seu nível de desempenho e usufruir de progressões 

pedagógicas adaptadas ao mesmo.  

A utilização deste material, para além de beneficiar os alunos com o 

desenvolvimento da sua autonomia e a busca pela sua superação, permitiu 

ainda, concentrar a minha atenção nas tarefas de controlo da prática, ajuda, 

correção, adaptação e avaliação. Por se tratar de uma modalidade individual, 

mesmo com estas facilidades, senti algumas dificuldades em acompanhar a 

prática de todos os alunos, principalmente, na ajuda e correção dos vários 

elementos gímnicos realizados. No entanto, aqui se mostraram preponderantes 

algumas das estratégias utilizadas para o controlo da aula/turma que serão 

apresentadas mais à frente.  

A qualidade na realização dos diferentes elementos gímnicos, presentes 

nas fichas disponibilizadas, dependia da concretização dos vários critérios de 

êxito inerentes aos mesmos e que iam sendo disponibilizados por mim. Pela 

inquestionável importância do cumprimento destes critérios, um aspeto que 

poderia ter melhorado a compreensão e, consequentemente, a aprendizagem 

dos alunos seria a apresentação escrita das principais componentes críticas de 

cada elemento gímnico, acompanhando as respetivas imagens.  

As disciplinas da Ginástica abordadas apresentam um elevado risco 

caso as condições de segurança não estejam garantidas. Neste sentido, 

durante o planeamento e montagem do material necessário para a aula, como 

também, no acompanhamento dos alunos e preparação da sua prática, foram 

tidas em atenção alguns dos aspetos que poderiam precaver alguma situação 

de risco, como por exemplo, o ensino de algumas ajudas aos alunos, na 

primeira aula desta UD. Assim, apesar da autonomia que as fichas utilizadas 

permitiam, o processo de ensino e aprendizagem continuou a ser controlado e 

a prática dos alunos a ser adaptada e supervisionada por mim.  

Um aspeto que se mostrou menos positivo nestas aulas, mas que não 

admito estar diretamente relacionado com a estratégia adotada nas mesmas, 

diz respeito ao, por vezes, fraco tempo de empenhamento motor apresentado 

pelos alunos. Mesmo com o meu constante incentivo e indicações dadas a este 

respeito, quando os alunos se apresentavam pouco interessados e/ou 

empenhados em realizar as tarefas propostas, tornava-se complicado dissuadi-
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los desta atitude, sendo este um verdadeiro desafio. Assim, tal como se 

observou na maioria das modalidades abordadas, a fraca motivação dos 

alunos foi o principal obstáculo a superar durante as aulas desta modalidade.  

O Modelo de Ensino do Jogo para a Compreensão (Teaching Games for 

Understanding – TGfU) que foi utilizado para o ensino do Futebol com a turma 

é centrado no jogo e no aluno, priorizando o contexto de jogo e o significado, 

oportunidade e adequação das ações no jogo sobre a técnica, defendendo, por 

isso, uma abordagem do topo para a base. Assim, para evitar a alienação do 

jogo, este modelo coloca aos alunos questões de ordem do que fazer e quando 

fazer e não apenas do como fazer (Graça & Mesquita, 2013).   

Tendo o TGfU como ponto de partida a escolha de uma forma de jogo 

adequada aos alunos e que lhes permita encarar a situação de jogo de forma 

inteligente, após a realização da Avaliação Diagnóstica na modalidade Futebol, 

propôs-se o jogo (GR+4)x(4+GR) por manter as características essenciais do 

mesmo e reduzir substancialmente a sua complexidade. No entanto, ao longo 

das aulas foram introduzidas formas de jogo mais simples que permitiam 

resolver problemas específicos relacionados com a organização defensiva e 

ofensiva.  

 Inicialmente, observou-se uma grande heterogeneidade no desempenho 

dos alunos, havendo alguns no nível básico, elementar e, ainda, uma pequena 

minoria no nível intermédio. Nos alunos com mais dificuldades era observável 

uma grande aglomeração em torno da bola, problemas no envolvimento e 

participação no jogo, organização posicional e funcional quase inexistente, 

pouco uso da visão periférica e os princípios de jogo mais elementares 

(penetração e contenção) apareciam mas de uma forma pouco clarividente e 

desorganizada. Assim, ao longo das aulas foi preponderante a realização do 

ensino por níveis que proporcionou um processo de ensino e aprendizagem 

adequado aos diferentes alunos, sendo, para isso, utilizadas, situações de 

aprendizagem diferentes ou adaptadas.    

De realçar que durante a UD de Futebol os princípios ofensivos foram 

sempre os primeiros a serem introduzidos, dando, assim, prioridade ao ataque, 

sendo a partir das dificuldades causadas pelo mesmo que os defensivos foram 

abordados. Desta forma, com o insucesso da defesa e sentindo esta 

necessidade de mudar para superar as ações do ataque, foram introduzidos os 
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princípios defensivos. Para além disso, tornou-se fulcral fomentar 

competências técnicas e táticas, com aumento progressivo de dificuldade e de 

complexidade e com um grande tempo de exercitação, para que os alunos 

tivessem a possibilidade de vivenciar várias situações, desenvolvendo, assim, 

capacidades necessárias para o bom desenrolar do jogo. 

 Como referido, ao longo desta UD a diferença entre os alunos era muito 

acentuada, exigindo um planeamento diferenciado e cuidado, mas também 

uma intervenção mais complexa. O trabalho por níveis trouxe-me algumas 

dificuldades, nomeadamente, na gestão do espaço e materiais; contudo, 

graças às condições disponíveis no exterior e, uma vez que as condições 

climatéricas assim o permitiram, foi possível manter todos os alunos em 

empenhamento motor, com muito poucos e reduzidos tempos de espera.  

Em suma, apesar da pouca motivação já caraterística destes alunos, 

considero que todos eles apresentaram significativas melhorias de 

desempenho e aumentaram as suas capacidades quer a nível técnico quer 

tático na modalidade Futebol.  

A utilização de um vasto número de Modelos de Ensino para a 

abordagem das várias modalidades lecionadas permitiu adequar o processo de 

ensino e aprendizagem não só aos alunos em questão mas também às 

matérias de ensino, enfatizando as suas diferentes caraterísticas, como por 

exemplo, a competição, espírito de equipa e fair-play nas modalidades com um 

caráter competitivo. Na procura de uma aprendizagem mais lógica e 

progressiva, bem com, motivante, autónoma e participativa, foi possível criar 

condições favoráveis para o ensino. Desta forma, no futuro é de todo pertinente 

continuar a procurar metodologias que consigam alcançar os objetivos de cada 

conteúdo, tornando as situações de aprendizagem cada vez mais significativas.  

 

4.4.  Representação ou verdade?  

 

“- Então, julgas-te a ti próprio – respondeu o rei. – É o mais difícil de tudo. É 

muito mais difícil julgarmo-nos a nós próprios do que aos outros. Se 

conseguires julgar-te bem a ti próprio, és um autêntico sábio.” 

Antoine de Saint-Exupéry. “O Principezinho” (p.40-41) 
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Qualquer profissional que seja realmente apaixonado pela sua profissão, 

ambiciona sempre alcançar o maior número de conhecimentos e capacidades 

que lhe permita exercer a mesma de forma correta. No caso da profissão 

docente, ser um “bom” professor é a meta que pretendo atingir ou pelo menos 

buscar permanentemente, pois acredito que esta não é fácil de identificar. Ser 

um “bom” professor implica agir de modo apropriado, num determinado 

domínio educativo, isto é, ser um professor completo. Para além disso, Cunha 

(2008) defende que o docente deve conhecer profundamente a matéria de 

ensino, para que a possa transmitir através de situações de aprendizagem 

adequadas aos alunos, levando a que estes se apropriem dela de forma eficaz. 

Contudo, o mesmo autor dá também um grande relevo às relações 

interpessoais que estabelece e que são fonte de desenvolvimento, bem como, 

ao alargamento das suas competências, através da abertura à inovação, com a 

atualização de métodos, técnicas e estratégias, que lhes permitirá decidir como 

atuar num determinado momento, tendo em conta as circunstâncias do mesmo 

e a sua própria personalidade.  

Relativamente a este último ponto, o mesmo autor defende que o 

docente não tem que se comparar com um perfil ideal ou ótimo, uma vez que 

essa pode ser uma “fonte de modelação endógena, de stress profissional e de 

inibição motivacional” (Cunha, 2008, p. 84). Toda a ação docente deve, assim, 

relacionar a dimensão pessoal e profissional, uma vez que segundo Nias 

(1991, cit. por Cunha, 2008, p. 25) “O professor é a pessoa. E uma parte 

importante da pessoa é o professor”, não sendo, assim, “possível separar o eu 

pessoal do eu profissional” (Nóvoa, 1992b, p. 7).  

O início da minha prática pedagógica foi marcado por este tipo de 

conflitos, nomeadamente, a insegurança, o desânimo, o desconforto e a fraca 

motivação. Apesar de estes sentimentos muitas vezes serem fruto da atitude 

apresentada pelos alunos, mas também as comparações que fazia das minhas 

aulas para a dos meus colegas estagiários e outros professores levaram ao 

aparecimento destes sentimentos. O prazer e alegria que estes transmitiam 

depois de lecionar uma aula e durante os primeiros meses do EP, não se via 

refletido no meu percurso, o que me deixava bastante desanimada.  

Convicta de que este facto não era normal e, por isso, teria que ser 

alterado, refleti sobre os aspetos que poderiam estar a influenciar a sua 
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ocorrência. Para além do perfecionismo, da exigência e de todas as 

caraterísticas da minha personalidade referidas anteriormente, também a 

postura que estava a adotar nas aulas não representavam aquilo que sou. 

Nestas, percebi que estava a apresentar uma atitude demasiado fria, autoritária 

e pouco flexível, que não se adequava com o tipo de alunos da turma nem 

permitia que a relação entre professora-alunos fosse otimizada. As razões que 

me levaram a agir desta forma, estavam relacionadas com o receio que tinha 

de os alunos não conseguirem perceber as diferenças e a distância que deve 

ser respeitada entre estes intervenientes.   

Tendo perfeita consciência de que algumas alterações teriam que 

ocorrer nas aulas que lecionava, decidi adotar algumas medidas que 

permitissem que a relação professora-alunos fosse mais próxima, para que a 

aprendizagem decorresse de forma harmoniosa. Um dos exemplos que 

permitiram esta alteração apresenta-se de seguida: 

 

“Por vezes sei que deveria ser menos rígida no contacto com os alunos. Em 
momentos de descanso ou menos informais deverei descontrair um pouco e 
libertar-me do que está planeado, para que a relação professor-aluno melhore.” 
(Reflexão da Aula 13 e 14 de Ginástica) 

 

Assim e para que laços de afetividade começassem a ser formados 

entre nós, nas aulas que se seguiram comecei a dedicar algum tempo do início 

e final da aula a intervenções menos formais com os alunos, como por 

exemplo, falando com estes sobre assuntos da atualidade, problemas do seu 

dia-a-dia, etc., ou seja, temas que não estivessem diretamente relacionados 

com a disciplina de EF mas que permitissem que nos conhecêssemos um 

pouco mais. Tudo isto acabou por nos aproximar e criar uma relação de 

respeito, cooperação e compreensão recíproca, bem como, me permitiu 

perceber como lidar melhor com cada um deles e o que fazer para os seduzir 

para as aulas e para a realização dos exercícios propostos. 

Ao longo da sua prática pedagógica, o professor deve adequar a sua 

forma de estar e agir mediante as situações que lhe são colocadas, para 

satisfazer e potenciar cada aluno, tendo em conta as caraterísticas que os 

diferenciam. Neste sentido, o tato pedagógico enunciado por Nóvoa (2008) 

vem confirmar que as dimensões profissionais e pessoais não se podem 
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separar, quando referidas à dimensão educativa, uma vez que a importância 

não está na forma com o professor encarna o seu papel, mas pela forma como 

consegue aceder a outros papéis. 

Por tudo isto, ao longo do ano apercebi-me que teria que ser o meu “eu” 

a estar presente nas aulas e não aquilo que tentava ser, pois só assim 

conseguiria ensinar aquilo que sou, pois é naquilo que sou que se encontra 

aquilo que ensinamos (Nóvoa, 2008). Por outras palavras, todas as opções que 

o professor tem que tomar durante o ensino, “cruzam a nossa maneira de ser 

com a nossa maneira de ensinar, e que desvendam na nossa maneira de 

ensinar a nossa maneira de ser” (Nóvoa, 1992b, p. 15). Tudo isto só faz sentido 

quando a nossa ação tem em consideração o aluno e lutamos para que este 

aprenda e a sua aprendizagem seja máxima.   

 

4.5. Rentabilizar a prática num ambiente ideal 

 

“Aquela água era muito mais do que alimento. Nascera da caminhada sob as 

estrelas, do canto da roldana, do esforço dos seus braços. Era boa para o 

coração, como uma prenda.” 

Antoine de Saint-Exupéry. “O Principezinho” (p.81) 

 

Ao contrário daquilo que acontece em algumas profissões, no ensino a 

entrada para a profissão é instantânea e abrupta, sendo exigido aos 

professores iniciantes as responsabilidades que um professor experiente 

comporta (Queirós, 2014a). Devido às caraterísticas únicas da aula de EF é 

grande a sua complexidade, ocorrendo inúmeros imprevistos que são difíceis 

de controlar durante o seu planeamento e preparação. Evertson (1989, cit. por 

Oliveira, 2002, pp. 75-76) sustenta que os “professores em início da carreira 

consomem as suas energias fundamentalmente para encaixar e preservar o 

“status” da aula” que assenta, principalmente, no controlo da turma, gestão do 

tempo e espaço de aula e na instrução.   

 Ao longo deste ano, garantir que estas e outras premissas estavam a ser 

cumpridas da melhor forma possível, levou-me a crer que as aulas lecionadas 

estariam a contribuir significativamente para a aprendizagem dos alunos. 

Contudo, nem sempre consegui controlar todos estes aspetos o que me 
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deixava descontente e preocupada, uma vez que um dos princípios que defini 

como fundamentais para as minhas aulas referia que tudo deveria ser 

realizado para que os alunos usufruíssem do máximo de tempo de 

empenhamento motor, devendo ser este de qualidade e sobre o meu constante 

acompanhamento, o que caso não se verificasse poderia comprometer a 

aprendizagem dos alunos. Assim, a dificuldade que senti, inicialmente, em 

controlar tantos aspetos da aula, levou a que se tornasse complicado, por 

vezes, conseguir dar resposta às expetativas colocadas. 

 Para que o tempo de exercitação e de possível aprendizagem fosse 

maximizado e aproveitado da melhor forma, foi necessário que as minhas 

capacidades de gestão, controlo e instrução fossem desenvolvidas. Oliveira 

(2002, p. 85) afirma que para que exista uma gestão eficaz, é necessário 

“definir-se um sistema de trabalho adequado ao contexto, comunicar as regras 

de funcionamento de uma forma clara e precisa, fazer demonstrações, dar 

“feedbacks” na altura própria, ter uma boa visão do trabalho de toda a turma 

(boa colocação do professor), garantir o envolvimento dos alunos na tarefa, 

não perder tempo nas transições das tarefas.” Uma vez que eram muitos os 

aspetos a controlar, considerei primordial garantir o domínio do controlo da 

turma, pois se este não fosse bem-sucedido, toda a minha prática pedagógica 

ficaria comprometida.  

Ao longo deste ano tentei assegurar uma postura segura e confiante, o 

que me permitiu ter sempre o total controlo daquilo que se passava na aula e o 

respeito integral dos alunos, não se verificando problemas de indisciplina. 

Porém e, tal como vem sido percetível ao longo deste documento, a postura 

adotada inicialmente era bastante fria, rigorosa e exigente, levando a que nos 

primeiros meses de aulas não existisse uma relação tão próxima entre 

professora e alunos, dificultando a cooperação, comunicação e motivação nas 

aulas. Felizmente, esta postura alterou-se, levando a que o relacionamento 

com a turma fosse caraterizado por um enorme respeito, à vontade e 

confiança, traduzindo-se em aulas dinâmicas, cooperativas e alegres para 

ambas as partes. A partir do momento em que senti que existia esta relação 

entre mim e os alunos, todo o processo de ensino e aprendizagem ficou 

facilitado, deixando de ser uma preocupação constante o controlo da turma.  
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Para além disso, para que a turma se mantivesse controlada e o 

processo de ensino e aprendizagem decorresse tal como desejado, foram 

implementadas, algumas rotinas e regras que deveriam ser respeitadas pelos 

alunos em todas as aulas, nomeadamente, sempre que eu ou um aluno 

estivesse a falar os restantes deveriam ouvir, esperando pela sua vez; nos 

momentos de instrução o material (bolas de Futebol ou Voleibol, etc.) deveria 

estar parado, para que não existissem outros focos de atenção; sempre que 

algum aluno precisasse de sair do espaço de aula (casa de banho, ir buscar 

uma bola, etc.) dever-me-ia pedir primeiro autorização; entre outras.  

 

“(…) para que estes participem o mais possível na aula ou ouçam o que está a 
ser transmitido aos seus colegas, os momentos de reunião deverão ser 
realizados junto de todos. Também, deverá estar garantida a atenção de toda a 
turma, para que a informação não tenha que ser repetida e que todos fiquem 
esclarecidos relativamente aos aspetos falados. Para isto, ao contrário do que 
aconteceu, deverei colocar-me num local onde consiga visualizar todos os 
alunos e estes estejam atentos à informação que estou a transmitir.” (Reflexão da 

Aula 3 e 4 de Natação) 

 

Nem todas as regras foram implementadas para os alunos, também eu 

defini algumas que deveria respeitar ao longo da aula e que iriam facilitar o 

controlo da turma: agrupar os alunos de forma equilibrada e distribuir os mais 

conversadores por diferentes equipas ou colocá-los em locais onde estariam 

mais próximos de mim, controlando-os permanentemente; movimentar-me 

constantemente pelo espaço da aula “por fora” ou caso fosse necessário parar, 

colocar-me numa posição que me permitia controlar toda a turma, assegurando 

o controlo à distância, etc.. A respeito deste último ponto Oliveira (2002, p. 132)  

diz-nos que “quando o professor circula na sala de aula, conferencia com os 

alunos individualmente, não deve desligar-se do resto da turma. Deste modo, 

mantém as tarefas de rotina e responde às necessidades pessoais dos alunos 

sem interromper o desenvolvimento das atividades da turma.” Ilustrando as 

vantagens desta estratégia utilizo os seguintes excertos:  

 

“No momento em que ajudava uma aluna nas Paralelas Assimétricas apercebi-
me que outro não estava a realizar a corrida preparatória no minitrampolim de 
forma progressiva, tendo intervindo neste sentido. Foi interessante ver o aluno 
confuso por não saber onde me encontrava, recebendo as correções e 



62 
 

realizando, de seguida, a corrida sob a minha observação.” (Reflexão da Aula 79 e 

80 de Ginástica)  

 
“Ao longo do jogo de Voleibol, depois de a equipa ter sofrido ponto, um dos 
elementos pontapeou a bola para fora. Apesar de não me encontrar nesse 
campo, o aluno foi imediatamente repreendido pelo seu gesto, alertando toda a 
turma de que esta não é uma ação que se queira ver repetida. (…) Depois de 
se aperceber que eu estava a observar, o aluno comentou “a professora vê 
tudo!”” (Reflexão da Aula 115 e 116 de Voleibol) 
 

Uma outra estratégia que facilitou as tarefas de controlo da turma, diz 

respeito com a utilização dos alunos que não realizavam a componente prática 

da aula, ajudando os seus colegas nas várias situações de aprendizagem, 

arbitrando os jogos, medindo os saltos, auxiliando na montagem do material 

utilizado durante a aula, colocando play e pause da música nas aulas de 

Dança, etc.. Para além de esta estratégia se mostrar benéfica para a 

aprendizagem dos alunos, nomeadamente, naqueles que mostram ter maiores 

dificuldades, também me permitiu dar atenção a outros aspetos da aula e 

rentabilizar o tempo potencial de aprendizagem. 

 

“As alunas que não se encontravam a realizar a componente prática da aula 
ficaram incumbidas de várias tarefas que permitiam a sua participação ativa 
nas atividades desenvolvidas. Assim, funções como a arrumação do material 
da aula e arbitragem dos jogos foram tarefas que as mantiveram ocupadas e 
permitiram alguma aprendizagem.” (Reflexão da Aula 25 e 26 de Futebol) 

 
“Durante esta aula, a todas as alunas que se encontravam nas bancadas foi-
lhes atribuída uma tarefa: validação, medição e registo das distâncias 
alcançadas nos saltos, alisamento da areia, etc.. Foi muito bom conseguir que 
estas alunas participassem, durante todo o tempo de aula, nos exercícios que 
estavam a ser realizados, estando ocupadas e em contacto direto com as 
matérias abordadas.” (Reflexão da Aula 107 e 108 de Atletismo) 

 

“Com o controlo da turma é possível prevenir comportamentos e atitudes 

desajustadas dos alunos, permitindo estabelecer e mantendo um envolvimento 

onde a instrução e a aprendizagem existam” (Oliveira, 2002, p. 132). Neste 

sentido, logo que estas tarefas ficaram garantidas, foi possível dar atenção a 

outros aspetos da aula, nomeadamente a gestão do tempo e espaço/material 

disponível.     

Arends (2008, pp. 173-174) defende que “os professores que planificam 

adequadamente as tarefas e atividades da aula, que tomam decisões 
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inteligentes sobre a atribuição do tempo e do espaço, e que têm um reportório 

suficiente de estratégias de ensino estarão a construir um ambiente de 

aprendizagem que assegura a cooperação dos alunos nas tarefas de 

aprendizagem e a minimizar os problemas de disciplina.” Assim, durante este 

ano, bem antes da lecionação das aulas, isto é, durante o planeamento e 

preparação das mesmas, tentei antecipar todos os constrangimentos que 

poderiam prejudicar a aprendizagem dos alunos, diminuir o tempo de 

empenhamento motor e a segurança das situações de aprendizagem.  

A gestão do tempo de aula foi um dos maiores desafios deste ano, tendo 

como objetivo a sua rentabilização máxima. Uma luta que se estendeu durante 

todo o ano foi a constante falta de pontualidade que os alunos apresentaram. 

Apesar das consequências que esta postura trazia, não consegui que todos os 

alunos levassem este ponto com seriedade, o que acabou por atrasar, muitas 

vezes, o início da aula e, consequentemente, influenciar todo o seu decorrer. 

Nestas situações foi necessário realizar alguns ajustes ao que fora planeado, 

para que a aprendizagem dos alunos não ficasse comprometida e os objetivos 

fossem alcançados. 

 

 “O momento de início da aula aconteceu um pouco depois do planeado, uma 
vez que, cerca de metade da turma chegou com algum atraso. Para que este 
fator não influenciasse toda a aula, preocupei-me em realizar rapidamente a 
conversa inicial com os alunos (…).” (Reflexão da Aula 5 e 6 de Ginástica) 

 

“Apesar de, nos momentos iniciais da aula, estarem poucos alunos presentes, 
dei início à mesma, procedendo-se à montagem do material, sendo aí possível 
maximizar o tempo potencial de aprendizagem.” (Reflexão da Aula 91 e 92 de 

Ginástica) 
  

Outras estratégias com o mesmo objetivo foram desenvolvidas ao longo 

do ano, como é o caso de manter a estrutura das aulas de uma UD, disposição 

do material e tipo de situações de aprendizagem utilizadas; redução dos 

tempos de transição entre exercícios; reunir os alunos num menor período de 

tempo; esclarecer regras claras sobre a organização e dinâmica das situações 

de aprendizagem; explicar o exercício a todos os alunos e só depois distribui-

los pelo espaço de aula; etc.. Nos excertos seguintes poder-se-á testemunhar o 

sucesso de algumas delas:  
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“O exercício que consistia nos alunos se agruparem consoante o número que a 
professora diz, tendo esta utilizado os mesmos para o exercício seguinte, 
permitiu um aproveitamento do tempo e uma rápida para a situação de 
aprendizagem seguinte.” (Reflexão da Aula 9 e 10 de Ginástica) 

 
“(…) existiram alguns aspetos nesta aula que provam que certas questões de 
gestão da turma estão a ser controladas e a obter resultados positivos no que 
respeita à rentabilização do tempo. Por exemplo, o facto dos alunos 
responderem com eficácia ao pedido do professor aquando do término do 
exercício e arrumarem o material rapidamente, mostra que esta rotina está a 
ser percebida e poderá vir a ser consolidada num futuro próximo. Também a 
proibição de mexer nas bolas enquanto a instrução do próximo exercício está a 
ser realizada, garantiu que este fosse percebido pela maioria da turma, não 
sendo necessário repetir informação já dada.” (Reflexão da Aula 21 e 22 de Futebol) 

 

“Todos os exercícios desta aula respeitaram a mesma organização, isto é, em 
todos eles os alunos estiveram divididos em dois grupos por níveis de 
desempenho, estando cada um deles a realizar os exercícios num dos campos. 
As vantagens encontradas neste tipo de organização dizem respeito à redução 
do tempo gasto para a gestão dos alunos, rentabilização do espaço e trabalho 
adequado ao desempenho de cada aluno.” (Reflexão da Aula 31 e 32 de Futebol) 

 
 “A estratégia de manter um número reduzido de alunos nas estações de 
aparelhos específicos para cada sexo, foi, mais uma vez, utilizada, pois, assim 
é possível que os alunos estejam menos tempo em espera e a sua exercitação 
seja mais eficaz.” (Reflexão da Aula 83 e 84 de Ginástica)  

 
“Uma vez que a disposição do material necessário para a aula, fora a mesma 
que a utilizada na semana passada, a sua montagem ocorreu muito mais 
rápido, sendo possível otimizar o tempo para a prática dos alunos.” (Reflexão da 

Aula 83 e 84 de Ginástica) 

 
“A organização e lógica respeitada nesta aula estiveram de acordo com aquilo 
que tem vindo a ser implementado nas aulas de Atletismo com a turma. Esta 
estratégia continua a ser utilizada, pois para além de conseguir alcançar os 
objetivos propostos para os vários exercícios, também permite que os alunos 
estejam o máximo de tempo em atividade, exercitando as várias disciplinas que 
estão a ser abordadas.” (Reflexão da aula 107 e 108 de Atletismo) 

 
Também as estratégias que dizem respeito, especificamente, à gestão 

do material e espaço utilizado para a aula, foram tidas em consideração 

durante o seu planeamento e realização. Para além destas permitirem a 

rentabilização do tempo de prática, maximizando o tempo de empenhamento 

motor dos alunos, auxiliaram, também, na organização da mesma, permitindo-

me dar uma maior atenção a outros aspetos, como o desempenho 

apresentado pelos alunos. Proceder à colocação do material necessário, 

enquanto os alunos se encontram em atividades, não descurando do seu 
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controlo e acompanhamento, utilizar todo o espaço/material disponível para a 

aula, aumentando a prática dos alunos, organizar bem os materiais, para que 

exista um fácil acesso aos mesmos, tornando mais fácil as transições entre os 

exercícios e a organização do espaço, foram algumas das estratégias 

utilizadas, como se pode verificar de seguida:  

 
“(…) torna-se importante rentabilizar ao máximo o espaço da aula, por exemplo 
com utilização de todas as pistas disponíveis, de forma a colocar mais alunos 
em atividade e durante mais tempo.” (Reflexão da Aula 3 e 4 de Natação) 

 
“Uma vez que o material fora colocado numa zona que não perturbava a 
realização dos exercícios anteriores, tornou-se benéfico tê-lo feito logo no início 
da aula, para que o ritmo da mesma não fosse interrompido.” (Reflexão da Aula 5 e 

6 de Ginástica) 

 
“Os esforços realizados para uma correta gestão do material nesta aula, 
obtiveram os resultados pretendidos, não se observando bolas espalhadas pelo 
espaço. Assim, é visível uma melhoria da minha atuação neste aspeto.” 
(Reflexão da Aula 25 e 26 de Futebol) 

 

Por outro lado, também o estabelecimento de regras e rotinas a respeitar 

ao longo do ano ou de determinada UD, vieram a beneficiar o funcionamento 

das aulas, rentabilizando o tempo de aula e auxiliando no controlo da turma. 

Rink (1993) afirma que um ingrediente fundamental para que haja uma boa 

gestão na aula de EF e um dos primeiros passos que o professor deve 

considerar para o sucesso da mesma é o sistema de rotinas pré-estabelecido. 

Apesar de ao longo do ano as aulas de EF decorrerem em diferentes espaços 

com diversas caraterísticas, foi importante implementar no início do ano e de 

cada bloco de aulas algumas regras e rotinas a respeitar que se adequavam 

com a modalidade a abordar e espaço da aula, o que veio a permitir que se 

dedicasse um maior período de tempo às partes essenciais da aula.  

Dentro das rotinas que podem ser implementadas, podem existir as de 

balneário, pré-aula (depois de sair do balneário e antes de começar a aula), 

relacionadas com a aula, fim de aula e outras, que podem estar relacionadas 

com determinados episódios pontuais da aula (Rink, 1993). Dentro destas, 

podemos exemplificar algumas que foram utilizadas durante este ano e que 

vieram a obter resultados bastante positivos na prática: 
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“Nesta primeira aula foram apresentadas as regras e rotinas a respeitar durante 
todas as aulas, nomeadamente: 5 minutos de tolerância para os alunos se 
apresentarem na aula devidamente equipados e prontos para a mesma, 5’ 
antes do toque de saída para de dirigirem aos balneários e tomarem banho, 
chegar à aula e retirar acessórios e objetos de valor, meninas apresentarem-se 
com o cabelo apanhado, etc..” (Reflexão da Aula 1 e 2 de Apresentação)  

 
“(…) deverão ser corrigidos e tidos como rotinas a respeitar em todas as aulas, 
para que os alunos as consolidem e apliquem devidamente, como é o caso: 
entrar na piscina sempre com a toca colocada, não a tirar dentro da piscina, 
proibido sentar nos separadores das pistas, partir e circular pela pista segundo 
a rotina estipulada, realizar todo o percurso pedido (25m), ajudar a transportar 
e arrumar o material, entre outros.” (Reflexão da Aula 3 e 4 de Natação) 

 

“Neste momento, torna-se essencial a criação de rotinas nas aulas, que os 
alunos tenham sempre presentes, tais como: montagem do material 
respeitando as regras e no menor tempo possível, ordem de realização dos 
exercícios e comportamento a ter durante a espera, etc..” (Reflexão da Aula 9 e 10 

de Ginástica) 

 
“No final deste exercício foi estabelecido com os alunos o cumprimento de uma 
regra que deverá ser respeitada durante todas as aulas e que consiste em 
gritar “bola” quando esta sai do jogo e pode colocar em perigo os restantes 
alunos.” (Reflexão da Aula 55 e 56 de Voleibol) 

 

Estas rotinas, para além de introduzidas devem ser reforçadas e 

praticadas, com vista à sua consolidação. Esta não é uma tarefa simples e, 

segundo Arends (2008, p. 183) é necessária uma certa “coragem pessoal, para 

fazer cumprir as regras de forma consistente”, acrescentando ainda que 

“muitos consideram mais fácil e menos perigoso ignorar certos 

comportamentos dos alunos do que confrontá-los e lidar com eles”. Esta nunca 

foi uma possibilidade durante as aulas que lecionei e sempre que as rotinas e 

regras estabelecidas não eram cumpridas pelos alunos, estes eram alertados e 

chamados à atenção.  

A partir destas estratégias foi possível desenvolver nos alunos 

responsabilidade e autonomia, potencializando melhor o processo de ensino e 

aprendizagem. Segundo Oliveira (2002) as regras e rotinas da sala de aula são 

necessárias para a tranquilidade, a harmonia e a eficiência das aulas, devendo 

ser adaptadas ao contexto em que serão colocadas em prática.  

A última premissa refere-se à instrução realizada. Segundo Rosado e 

Mesquita (2011, p. 73) da instrução fazem parte “todos os comportamentos, 

verbais ou não-verbais, (e.g., exposição, explicação, demonstração, feedback, 
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entre outras formas de comunicação, nomeadamente não-verbal) que estão 

intimamente ligados aos objetivos da aprendizagem.” Desta forma, ao longo do 

ano, foi necessário recrutar todas estas competências, para conseguir orientar 

o processo de ensino e aprendizagem com eficácia. 

Inicialmente, antes de todas as aulas, para que fosse possível antecipar 

sérios problemas de comunicação, preparei com um grande cuidado tudo 

aquilo que iria ser dito e de que forma o transmitiria, percebendo, assim, qual a 

melhor estratégia que permitia aos alunos uma maior e rápida compreensão. 

Existem momentos da aula em que o mesmo não pode ser preparado, contudo, 

com um total conhecimento do plano de aula, conteúdos a abordar e 

componentes críticas que se querem ver respeitadas ao longo dos exercícios 

que a constituem é possível perceber que aspetos devem ser alvo da nossa 

atenção e instrução.  

Para além do nível de atenção que o aluno deve apresentar durante os 

momentos de instrução, é necessário que esta seja feita de forma clara e 

fluída, orientando o praticante para o objetivo da tarefa, dispondo a informação 

numa sequência lógica (Rink, 1993). Assim, nestes momentos tentei selecionar 

apenas a informação mais relevante, utilizando palavras-chave, para que os 

alunos se focassem no essencial das tarefas, os seus objetivos, organização e 

componentes críticas. Neste sentido, procurei evitar situações como as 

referidas de seguida: 

 

“Durante a pequena instrução do momento da aula dedicado à condição física, 
utilizei a expressão “espalhem-se” para dizer que os alunos teriam que se 
afastar dos colegas. Ficou claro que esta forma não foi a mais correta, 
devendo, no futuro, ser mais específica, por exemplo, referindo a distância a 
que os alunos teriam que estar uns dos outros.” (Reflexão da Aula 7 e 8 de Natação) 

 
“(…) sinto que com a preocupação de colocar e manter os alunos em atividade, 
por vezes, os momentos de instrução são muito rápidos e algumas informações 
ficam por transmitir. Durante esta aula senti que feedbacks ficaram por dizer, o 
que poderiam ter melhorado o funcionamento das situações de aprendizagem.” 
(Reflexão da Aula 13 e 14 de Ginástica) 

   

Ao longo do processo de instrução, senti necessidade de refletir sobre a 

eficácia e as vantagens da utilização do questionamento. Rosado e Mesquita 

(2011) referem que este é um dos métodos verbais mais utilizados pelos 
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professores por conseguirem otimizar os momentos de instrução do processo 

de ensino e aprendizagem. Contudo, o grau de compreensão da informação 

transmitida só é alcançado quando os alunos respondem sem receio às 

questões colocadas, sem temerem o facto de não terem compreendido ou 

ouvido o que fora transmitido. Em algumas situações, percebi que ao contrário 

do que os alunos afirmaram, a sua compreensão sobre a informação dada não 

era a desejada, resultando em dúvidas durante a realização das tarefas. 

Combatendo este tipo de situações e para que a exercitação decorresse com 

uma maior dinâmica e domínio por parte dos alunos, foi necessário aplicar o 

sugerido por Rosado e Mesquita (2011), como por exemplo, reservar algum 

tempo para retirar dúvidas e instalar o debate entre os alunos e a professora ou 

questionar estes com perguntas relevantes sobre a informação transmitida, tal 

como é percetível no seguinte excerto: 

 

“A explicação do mesmo integrou todos os aspetos referentes à sua 
organização, acontecendo o seu início apenas quando havia a certeza de que 
todos os alunos tinham compreendido, claramente, o que se pretendia realizar, 
o que acabou por se verificar. Com isto, parece-me claro que o questionamento 
começa a obter resultados positivos, devendo continuar a ser utilizado.” 
(Reflexão da Aula 93 e 94 de Futebol) 

 

Segundo Rosado e Mesquita (2011, p. 82) o feedback é “uma mais-valia 

do professor no processo de interação pedagógica”, pois permite ao aluno 

melhorar o seu desempenho, recebendo “um conjunto de informações acerca 

da forma como realizou a ação”. Contudo, este não deve ter um caráter 

meramente apreciativo, isto é, analisando se a habilidade realizada teve uma 

conotação positiva ou negativa, pois este tipo de intervenção não disponibiliza 

qualquer tipo de informação sobre aquilo que o aluno fez ou deverá fazer de 

seguida para melhorar o seu desempenho.  

Durante a reflexão feita sobre as primeiras aulas deste ano letivo, 

percebi que não estava a dar uso de feedbacks motivacionais, dando uma 

maior importância aos feedbacks corretivos. Apesar de ambos serem 

importantes no processo de ensino e aprendizagem, certos alunos necessitam 

de receber um maior incentivo, para que se interessem e continuassem 

motivados durante as situações de aprendizagem. Desta forma e tentando 

contrariar algumas das caraterísticas da minha personalidade (pouco sorridente 
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e entusiasta), estipulei que grande parte dos feedbacks individualizados 

deveriam iniciar-se com uma apreciação positiva de algo que o aluno realizou. 

A partir daí foi clara a mudança no entusiasmo, interesse e esforço 

apresentados pelos alunos, sendo visível a procura pela melhoria e evolução 

das suas capacidades.  

Um dos pontos que o Professor Cooperante muitas vezes chamou a 

atenção foi o cuidado que se deve ter em fechar o ciclo de feedback, isto é, 

sempre que um feedback é disponibilizado a um aluno ou grupo de alunos, é 

necessário ter o cuidado de verificar se as informações/correções transmitidas 

foram aplicadas ou obtiveram os resultados pretendidos. Assim, o aluno 

percebe aquilo que deverá alterar ou continuar a realizar, com vista à melhoria 

da sua aprendizagem e, consequentemente, das suas habilidades.        

Em suma, a importância dos feedbacks assume-se quando, no decorrer 

da prática pedagógica, os alunos percebem o estado atual da sua 

aprendizagem, impedindo-os de exercitarem com preeminência erros técnicos, 

estagnarem ou não evoluírem. Assim, ao longo deste ano, para que os 

feedbacks disponibilizados fossem eficazes, adequei-os ao desempenho 

apresentado pelos alunos, tentando disponibilizar o máximo de informações 

que ajudassem os mesmos a evoluir. 

Todas estas estratégias, rotinas, regras e procedimentos foram tomadas 

tendo em vista a rentabilização do tempo de aula, maximização da 

aprendizagem dos alunos e, consequentemente, garantia do sucesso do 

processo de ensino e aprendizagem. Assim, procurou-se alcançar um ambiente 

ideal de aprendizagem, onde a harmonia, compreensão e o sentido de 

responsabilidade de cada um fossem fomentados.  

 

4.6.  Uma questão de Motivação 

 

“Ficas responsável para todo o sempre por aquilo que cativaste.” 

Antoine de Saint-Exupéry. “O Principezinho” (p.74) 

 

Durante os primeiros meses de prática pedagógica foram vários os 

obstáculos encontrados. Todas as tarefas referentes à profissão docente foram 

encaradas como um desafio que tinha como principal objetivo o sucesso do 
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processo de ensino e aprendizagem. Tal como referido no tópico anterior, ao 

longo do tempo, as tarefas de controlo da turma, gestão do tempo, 

espaço/material da aula, instrução e tipo se exercícios utilizados, foram sendo 

melhoradas, contudo todas estas intervenções não se repercutiram 

significativamente na melhoria da atitude e interesse apresentados pelos 

alunos, o que vinha a comprometer a dinâmica da aula e a máxima 

aprendizagem dos mesmos, como testemunhado de seguida:   

 

“Desde o início do ano, os alunos mostram-se muito preguiçosos e distraídos 
(…).” (Reflexão da Aula 15 e 16 de Natação) 

 

“(…) a atitude apresentada durante as atividades propostas na aula, não tem 
beneficiado o bom decorrer da mesma e a maximização do tempo para a 
prática dos elementos gímnicos. Por muito que eu insistisse para que estes 
estivessem em atividade e desse indicações precisas de que a sua postura 
deveria ser ativa, preocupada e interessada, com espírito de iniciativa e 
vontade de superar as suas dificuldades e aumentar as suas capacidades, 
ainda não consegui que isto ficasse vinculado nos alunos.” (Reflexão da Aula 19 e 

20 de Ginástica) 

 
“A partir do momento que certos elementos não se apresentam na aula 
empenhados e com interesse de realizar as atividades propostas, a qualidade 
da mesma decresce (…). Este é um aspeto que me preocupa, não só pela 
atividade destes alunos diminuir, mas pela sua atitude prejudicar o 
desempenho dos restantes colegas que se mostram dedicados ao que estão a 
realizar.” (Reflexão da Aula 21 e 22 de Futebol) 

 

Ao longo dos primeiros meses de aulas, foram várias as tentativas na 

procura de soluções eficazes para alterar o comportamento apático e atitude 

passiva manifestado pelos alunos. Apesar de a minha intervenção ter sido 

realizada com especial atenção neste ponto, tanto eu como o Professor 

Cooperante sentimos a necessidade de ter uma conversa séria e rigorosa com 

os alunos, na tentativa de os chamar à razão e mudar o seu modo de ver as 

aulas de EF. Depois de realizada esta intervenção, foram percetíveis 

alterações positivas mas não permanentes, tal como verificado de seguida:  

 

“(…) a conversa inicial teve reflexos na prestação dos alunos durante a aula, o 
que seria desejado que se estendesse para as futuras lecionações. Ao longo 
das atividades desenvolvidas, foi visível um maior interesse, empenho e 
entrega por aquilo que estava a ser realizado; os alunos mostraram vontade de 
aprender novos elementos gímnicos e aperfeiçoar aqueles que não estão ainda 
percebidos e interiorizados. Pala além disso, existiram vários alunos que 
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mostraram algum desgosto pela aula estar a terminar e não haver mais tempo 
para exercitar os elementos, o que nunca se tinha verificado até então.” 
(Reflexão da Aula 23 e 24 de Ginástica) 

 
“Nos primeiros momentos de atividade dos alunos, foi visível pouco empenho, 
fraca vontade em realizar os exercícios e uma reduzida entrega e dedicação. 
Este comportamento é aquele que se tem vindo a verificar na maioria das aulas 
lecionadas (…).” (Reflexão da Aula 25 e 26 de Futebol) 
 
 Uma vez que as estratégias utilizadas não estavam a obter os resultados 

desejados, procedi à realização de um estudo de investigação-ação que tinha 

como principal objetivo ajudar-me a identificar as causas reais deste problema 

e a elucidar-me sobre a melhor atuação relativamente a esta turma.  

 

4.6.1. Níveis de motivação dos alunos para as aulas de Educação Física, 

numa turma do 12º ano de escolaridade 

 

4.6.1.1. Resumo 

 

A falta de motivação de alguns alunos é um problema que os professores 

enfrentam no seu quotidiano. Bento (1989) afirma que a atitude dos alunos 

para com a Educação Física e o desporto altera-se com a idade, não sendo tão 

positiva como era no início da escolaridade. Partindo do problema levantado, o 

presente estudo tem o propósito de verificar se os alunos de uma turma do 12º 

ano de escolaridade se sentem realmente motivados ou não para as aulas de 

Educação Física. Pretende-se, ainda, com este estudo aumentar os níveis de 

motivação dos alunos para as aulas desta disciplina, utilizando diferentes 

metodologias. Para tal serão identificados os fatores de um possível 

desinteresse, percebendo se existem diferenças significativas entre a 

motivação intrínseca e extrínseca nos alunos, bem como, explicitar fatores que, 

na opinião dos alunos, poderiam ser introduzidos no processo de ensino e 

aprendizagem, de modo a contribuir para o aumento da sua motivação para as 

aulas de Educação Física. Neste estudo participaram 21 alunos, 6 do sexo 

masculino e 15 do sexo feminino, da Escola Secundária das Laranjeiras (Ponta 

Delgada, Açores). Tratou-se de um projeto de Investigação-Ação, para o qual 

houve necessidade de aplicar o questionário de Kobal (1996), sobre tendências 

motivacionais, bem como, realizar uma entrevista semiestruturada a 10 alunos. 
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Os resultados demonstraram que: 1) a grande maioria dos alunos não se 

encontra motivada para as aulas de Educação física, neste grau de ensino; 2) 

não existem diferenças significativas entre a motivação intrínseca e extrínseca 

dos alunos, apesar de em certos momentos do estudo a intrínseca prevalecer 

sobre a extrínseca; 3) Através das estratégias utilizadas foi possível aumentar 

os níveis de motivação da maioria dos alunos; 4) os níveis de motivação estão 

diretamente relacionados com a modalidade que será abordada, desempenho 

e atitude do professor e utilização de metodologias adequadas aos alunos. 

 

PALAVRAS-CHAVE: EDUCAÇÃO FÍSICA, MOTIVAÇÃO, MOTIVAÇÃO 

INTRÍNSECA, MOTIVAÇÃO EXTRÍNSECA.  

 

4.6.1.2. Abstract 

 

The lack of motivation of some students is a problem that teachers face in their 

daily lives. Bento (1989) states that the attitude of students toward Physical 

Education and sport changes with age, not being as positive as it was at the 

beginning of schooling. Starting from the problem raised, the present study aims 

to assess whether the students in a class of 12th-graders feel really motivated 

or not for Physical Education lessons. It is also intended with this study to raise 

the levels of motivation of students in these classes, using different 

methodologies. For that, some factors such as disinterest can be identified, 

realizing that there are significant differences between intrinsic and extrinsic 

motivation in students, as well as explaining factors that, in the opinion of the 

students, could be introduced in the teaching and learning process in order to 

contribute to increasing their motivation for Physical Education classes. 21 

students participated in this study, 6 males and 15 females, of Escola 

Secundária das Laranjeiras (Ponta Delgada, Azores). This was a project of –

Research-Action, for which it was necessary to apply the Kobal questionnaire 

(1996) about motivational tendencies, as well as conduct a semi-structured 

interview to 10 students. The results showed that: 1) the vast majority of 

students is not motivated for Physical Education classes, in this degree of 

education; 2) there are no significant differences between intrinsic and extrinsic 

motivation of the students, although, at certain times of the study the intrisic 
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motivation overcomes the extrinsic; 3) through the strategies used it was 

possible to increase the levels of motivation of most students; 4) motivation 

levels are directly related to the sport that will be addressed, performance and 

attitude of the teacher and the use of methodologies appropriate for the 

students. 

 

KEYWORDS: PHYSICAL EDUCATION, MOTIVATION, INTRINSIC 

MOTIVATION, EXTRINSIC MOTIVATION. 

 

4.6.1.3. Introdução 

 

A criação de um clima motivacional nas aulas de Educação Física que 

integre e relacione os seus vários elementos, o professor, os alunos e as 

situações do dia-a-dia, deve ser cada vez mais uma preocupação, uma vez que 

o sucesso do processo de ensino e aprendizagem está dependente da 

interação que existe entre eles. Neste sentido, e, tendo em conta que o 

professor é o motor que desencadeia estas relações, parte dele a escolha das 

estratégias mais eficazes para que seja possível alcançar a harmonia entre os 

diferentes elementos.  

Nas aulas de Educação Física, os alunos, nas mais diversas matérias, 

podem estar mais ou menos motivados por diferentes razões, daí a importância 

de se conhecer as diferentes técnicas, os diferentes fatores e as diferentes 

atividades que desencadeiam a motivação, pois todos eles são divergentes e, 

por isso, todos necessitam de graus diferentes de motivação.  

A falta de motivação de alguns alunos é um problema que os 

professores enfrentam no seu quotidiano. Bento (1989) afirma que a atitude 

dos alunos para com a Educação Física e o desporto altera-se com a idade, 

não sendo tão positiva como era no início da escolaridade. Também Marzinek 

(2004), estudando cerca de 279 alunos das 8as séries do ensino fundamental 

(9º ano) e da 3as séries do ensino médio (12º ano), percebe que os alunos mais 

novos estão mais motivados que os mais velhos para a prática das aulas de 

Educação Física, contudo, ambos os níveis de ensino apresentam alunos 

motivados.   
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Em consonância Santos (2003) diz-nos que a desmotivação para a 

prática da Educação Física tem vindo a aumentar, nos alunos do ensino 

secundário, o que se torna preocupante por colocar em causa os benefícios 

desta disciplina. A Educação Física, para além de primar pelo desenvolvimento 

multilateral e harmonioso das capacidades físicas e mentais dos alunos, 

reforça o gosto pela prática regular de atividade física desportiva, realçando a 

sua importância como fator de saúde ao longo da vida e como componente da 

cultura.    

Com este indiscutível valor torna-se fundamental que os professores de 

Educação Física proporcionem aos seus alunos aulas mais motivantes, tendo o 

cuidado de elaborar estratégias adequadas a cada um deles. A falta de 

motivação, empenho e entrega, bem como, a presença de uma atitude de 

desinteresse, pouco dinamismo e disponibilidade foram alguns dos aspetos 

visíveis na maioria dos alunos da turma em estudo, durante este ano, tornando-

se este o principal obstáculo das aulas lecionadas. Este tipo de comportamento 

e atitude acabaram por vir a comprometer e a prejudicar o bom desenrolar do 

processo de ensino e aprendizagem, levando a uma diminuição do tempo de 

empenhamento motor, ambiente pouco entusiasta nas aulas e à ausência de 

evoluções significativas na aprendizagem dos alunos. 

Assim, devido à importância desta problemática, com este estudo, 

pretendi verificar se os alunos se sentiam realmente motivados ou não para as 

aulas de Educação Física e identificar os fatores de um possível desinteresse. 

Tratando-se de um estudo de Investigação-Ação (IA), pretendia-se que, com os 

resultados obtidos, se procedesse a um ajustamento do processo de ensino e 

aprendizagem, orientando e proporcionando condições favoráveis à 

exequibilidade dos objetivos da disciplina com a utilização de novos conteúdos, 

planificações e estratégias mais motivantes. 

Nas aulas de Educação Física, a motivação para uma determinada 

tarefa depende muito das aspirações que os alunos apresentam para a 

realizar. Desta forma, a motivação interfere diretamente no comportamento e 

atitude de um indivíduo, levando-o a envolver-se mais ou menos no processo 

de ensino e aprendizagem. Uma tarefa pode ser muito simples de realizar por 

um aluno e impossível para outro, sendo estas diferenças que o professor deve 

perceber, para os motivar de acordo com as suas caraterísticas. 
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Segundo Ferreira (2005), antes de proceder ao ensino da Educação 

Física e Desporto, o professor deve analisar os períodos sensíveis dos alunos, 

percebendo as habilidades inerentes a cada modalidade, para que seja 

assegurada uma aprendizagem adequada. O mesmo autor defende que os 

programas destinados aos jovens desportistas devem encorajá-los e motivá-los 

para experiências variadas de habilidades, tornando a educação multilateral, 

devendo ser estas abordadas de forma adequada e fazendo com que o aluno 

se sinta envolvido.  

No programa de Educação Física do Ensino Secundário também este 

fator é evidenciado quando se lê: 

 

“(…) as metas dos programas devem constituir, também, objeto 

da motivação dos alunos, inspirando as suas representações e 

empenho de aperfeiçoamento pessoal no âmbito da Educação Física, na 

Escola e ao longo da vida. No fundo, o que está em causa é a qualidade 

da participação do aluno na atividade educativa, para que esta tenha 

uma repercussão positiva, profunda e duradoura.” 

(Jacinto et al., 2001, p. 8) 

 

Na definição do conceito de motivação não tem existido muito consenso 

da literatura, contudo, Singer (1984, cit. por Cruz, 1996, p. 305) define-a como 

sendo “a responsável pela seleção e preferência por alguma atividade, pela 

persistência nessa atividade, pela intensidade e vigor (esforço) do rendimento e 

pelo caráter adequado do rendimento relativamente a determinados padrões”. 

Por outro lado, Epuran (1988) afirma que a motivação é o conjunto de 

elementos subjetivos (impulsos, tendências, necessidades, desejos, 

aspirações, ideias) inatos ou adquiridos, que se manifestam como forças 

dinâmicas internas e que determinam a atividade do atleta/aluno numa dada 

situação. Também Samulski (1990, cit. por Samulski (1995), carateriza a 

motivação como um processo ativo, intencional e dirigido a um objetivo, que 

está dependente da interação de fatores pessoais (intrínsecos) e ambientais 

(extrínsecos).  

Assim, intimamente relacionada com a motivação está a distinção entre 

duas importantes fontes de motivação: intrínseca e extrínseca. Os motivos 
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extrínsecos estão dependentes de necessidades que têm de ser satisfeitas por 

reforços externos (Sprinthall, 1990, cit. por Santos, 2003), tais como, prémios, 

prestígio, classificações, etc.. Por outro lado, o mesmo autor refere que os 

motivos intrínsecos são aqueles que são satisfeitos por reforços internos ao 

sujeito, relacionados com a prática e com os sentimentos que ela provoca, tal 

como, o prazer, alegria, satisfação, etc..  

Por outras palavras, a motivação extrínseca ocorre quando o indivíduo 

realiza atividades movido por recompensas externas à mesma. Por outro lado, 

a motivação intrínseca ocorre quando o indivíduo se interessa pela atividade 

em si. Pelas diferenças claras que existe entre estes dois tipos de motivos é de 

esperar que os mesmos sejam trabalhados e sentidos de formas distintas.  

Santos (2003) realizou um estudo com 2647 alunos do Ensino 

Secundário, onde pretendia aferir se os alunos se sentiam efetivamente 

motivados ou não para as aulas de Educação Física, bem como, pretendia 

identificar os fatores de um provável desinteresse. Com os resultados que 

obteve, o autor concluiu que os alunos se sentem motivados e gostam da 

disciplina de EF, embora os conteúdos apresentados nem sempre sejam do 

seu agrado; o fator motivacional Prazer foi detetado como sendo o mais 

importante, sendo que os fatores Atividades e Desafio/Superação apresentam 

níveis semelhantes, mas inferiores ao fator Prazer. 

Com o intuito de verificar as tendências motivacionais (intrínseca e 

extrínseca) dos alunos nas aulas de Educação Física, Kobal (1996) aplicou o 

mesmo questionário utilizado neste estudo a 96 alunos da 7ª e 8ª série (8º e 9º 

anos). Os resultados desta pesquisa indicaram que estes alunos são mais 

motivados intrinsecamente para as aulas de Educação Física, apresentando 

um maior índice de medo do fracasso 2 (medo das consequências sociais do 

fracasso). Contudo, sentiu-se alguma dificuldade no estabelecimento dos 

limites entre a motivação intrínseca e extrínseca, uma vez que em alguns 

momentos, o mesmo indivíduo mostra-se motivado intrínseca e em outros, 

extrinsecamente. Também, com este estudo, foi possível perceber que, de um 

modo geral, os alunos gostam das aulas de EF. 

Para perceber quais os interesses de 94 alunos do ensino médio (ensino 

secundário) Locateli e Feijó (2012), aplicaram o questionário de Kobal (1996), 

tendo concluído que os alunos apresentam-se mais motivados intrinsecamente 
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do que extrinsecamente para as aulas. Estes alunos mostraram gostar das 

aulas de Educação Física, uma vez que sentem prazer ao realizá-las e em 

aprender novas habilidades motoras, considerando importante aumentar o seu 

conhecimento sobre os desportos e outros conteúdos. Também se percebeu 

que os alunos se sentem saudáveis com a realização destas aulas e que aquilo 

que aprendem nas mesmas os faz querer praticar mais, além de movimentar o 

seu corpo, contribuindo para a melhoria da sua saúde. Os alunos gostariam, 

também, de ter mais tempo para praticar as modalidades que mais lhes 

agradavam.  

Tal como Kobal (1996) e Locateli e Feijó (2012) perceberam, não há 

uma clara diferença acerca da tendência motivacional de um indivíduo, pois 

este, em alguns momentos, mostra-se motivado intrínseca e, em outros, 

extrinsecamente.    

Chicati (2000) realizou um estudo a 240 alunos que teve como objetivo 

diagnosticar e analisar a motivação dos alunos nas aulas de Educação Física, 

no ensino médio (ensino secundário). Os resultados demonstraram que as 

aulas de Educação Física não são muito motivantes, pois os alunos todos os 

anos adquirem sempre os mesmos conteúdos. Os alunos que não se 

interessam, admitiram ser o próprio o fator de desinteresse, bem como, a falta 

de melhores locais e materiais. A autora, concluiu, assim, que não é muito 

evidente a motivação dos alunos para as aulas de Educação Física, neste grau 

de ensino.  

Por vezes é difícil motivar os alunos a persistirem nas tarefas de 

aprendizagem, uma vez que alguns alunos são mais interessados e 

persistentes que outros e as próprias tarefas tornam-se mais motivantes que 

outras. Segundo Ferreira (2005, p. 79) os dois pressupostos fundamentais para 

se conseguir um ensino mais eficaz são relativos ao professor, onde este deve 

“conhecer individualmente o aluno” e “expressar de uma forma inequívoca os 

objetivos da aprendizagem”.    

Para Shigunov (1997, p. 3), o ensino da Educação Física deve “partir da 

realidade do educando para ensinar factos, pessoas e objetos que os alunos 

conhecem na sua vida diária e sobre os quais manifestam interesse e 

curiosidade para ampliar os seus conhecimentos”. Desta forma, o professor 

utilizando várias estratégias de atuação e tendo como base os factos concretos 
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dos alunos, permitirá que estes passem a ser o agente da sua própria 

aprendizagem, tornando-os mais motivados para o processo de ensino e 

aprendizagem. Também o mesmo autor defende que “O debate, a troca de 

experiências, a possibilidade de expor e de ser ouvido, em geral constituem-se 

como poderosos estímulos que prendem o interesse (…)” (Shigunov, 1997, p. 

3).   

Neste sentido, o professor tem um papel fundamental, uma vez que o 

seu estilo de ensino poderá vir a promover a autonomia dos seus alunos, 

possibilitando uma maior determinação e perceção da competência dos 

mesmos. Contudo, é importante perceber que outros aspetos podem influenciar 

a motivação dos alunos, nomeadamente, a atitude apresentada nas aulas, 

interesses e experiências anteriores na disciplina de Educação Física.   

 

4.6.1.4. Objetivos do estudo 

 

Este estudo pretende perceber os motivos que estão na base das 

atitudes apresentadas pela maioria dos alunos da turma estudada, o que, 

provavelmente, rodeia a problemática da motivação nas aulas de Educação 

Física. Nesse sentido, o presente estudo tem como: 

 

Objetivos gerais: 

1. Verificar se os alunos se sentem realmente motivados ou não para as 

aulas de Educação Física; 

2. No caso de a desmotivação se verificar, aumentar os níveis de 

motivação dos alunos para as aulas de Educação Física, utilizando 

diferentes estratégias.  

 

Objetivos específicos: 

1. Identificar os fatores de um possível desinteresse, percebendo se 

existem diferenças significativas entre a motivação intrínseca e 

extrínseca nos alunos.  

2. Explicitar fatores que, na opinião dos alunos, poderiam ser introduzidos 

no processo de ensino e aprendizagem, de modo a contribuir para o 

aumento da sua motivação para as aulas de Educação Física.  
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4.6.1.5. Metodologia 

 

Um Estudo de Investigação-Ação (IA), reporta à experiência e contexto 

de determinada realidade, permitindo ao profissional investigar a sua própria 

prática, criando um enquadramento teórico baseado na reflexão da mesma, no 

sentido de a melhorar (Lincoln & Guba, 2005; MC-Niff & Whitehead, 2009, cit. 

por Castro et al., 2013). A IA ganha uma grande importância no 

desenvolvimento profissional, uma vez que, segundo Castro et al. (2013, p. 

124) ”é simultaneamente pessoal e social, porquanto visa a melhoria da 

aprendizagem do próprio investigador, assim como da situação onde a mesma 

ocorre”. Assim, para a elaboração deste estudo e, de forma a entender a 

prática pedagógica, a temática a tratar que proponho relaciona-se com o 

problema de motivação que identifiquei durante os momentos de lecionação 

com a turma  

Segundo Carr e Kemmis (1986, cit. por Castro et al., 2013) a IA é 

realizada numa espiral de ciclos autorreflexivos, que incluem uma fase de 

planeamento, ação, observação e reflexão, que é antecedida por uma fase de 

reconhecimento, onde o investigador é familiarizado com dada situação, 

compreendendo o contexto da investigação, preparando as fases seguintes. A 

fase de planeamento deve definir a forma como esta intervenção vai ser 

implementada; após a aplicação, o processo deve ser monitorizado e refletido, 

para que sejam realizados os ajustes necessários para o novo ciclo (Castro et 

al., 2013).   

Na fase de reconhecimento, por defendermos que a investigação 

quantitativa não iria esclarecer, por completo, os problemas e os objetivos 

propostos para este estudo, procedemos, também à utilização da investigação 

qualitativa. Uma vez que o problema aqui apresentado parece necessitar de 

ambos os métodos para ser investigado, deu-se uso a estas duas pesquisas 

que se tornaram complementares. O método quantitativo é fundamentalmente 

caraterizado pela quantificação, contudo, apesar da importância dos dados 

estatísticos, existem situações em que é necessário perceber a natureza do 

problema. Assim, a investigação qualitativa dá-nos a possibilidade de 
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compreender fenómenos que ocorrem na vida social, tentando perceber os 

significados que os participantes lhes atribuem (Queirós & Graça, 2013).  

Deste modo, a aplicação dos instrumentos utilizados e a análise e 

discussão da informação recolhida nos mesmos, correspondem à fase de 

reconhecimento da IA, que permitiu traçar um conjunto de estratégias de 

intervenção (fase de planeamento) que logo foram aplicadas nas aulas de 

Educação Física da turma estudada (fase de ação). 

 

4.6.1.5.1. Caraterização da amostra 

 

A amostra deste estudo foi constituída por um grupo de alunos de uma 

turma do 12º ano de escolaridade, matriculados no Curso Científico-

Humanístico de Línguas e Humanidades, na Escola Secundária das 

Laranjeiras, da cidade de Ponta Delgada, na ilha de São Miguel, Açores. 

O estudo envolveu 21 alunos de ambos os sexos, 6 alunos e 15 alunas, 

que frequentavam as aulas de Educação Física durante o ano letivo 

2013/2014. A amostra era composta por alunos com idades compreendidas 

entre os 17 e os 21 anos (média de idades de ±17.7). O Quadro 1 e 2 

carateriza os alunos, em relação ao sexo e idades, respetivamente.  

A frequência à disciplina de Educação Física neste nível escolar era 

constituída por quatro segmentos de 45 minutos semanais (dois de 90 

minutos), com um caráter obrigatório. 

 

Quadro 1 – Caraterização da amostra por sexo. 

 

 

 

 

 

 

Quadro 2 – Caraterização da amostra por idade. 

 

Idade N % 

17 anos 8 38 

18 anos 9 43 

19 anos 3 14 

21 anos 1 5 

Total 21 100 

Sexo N % 

Masculino 6 29 

Feminino 15 71 

Total 21 100 
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4.6.1.5.2. Instrumentos utilizados 

 

Para a recolha dos dados quantitativos foi utilizado um questionário de 

autopreenchimento sobre tendências motivacionais de Kobal (1996) (ver anexo 

1), que identifica os motivos intrínsecos e extrínsecos nas aulas de Educação 

Física. Este instrumento foi constituído por 3 questões, com 32 afirmações no 

total, sendo 16 itens referentes à motivação intrínseca e 16 referentes à 

motivação extrínseca. Cada afirmação foi respondida através de uma escala de 

LIKERT, de 1 a 5, onde 1 corresponde a “discordo totalmente” e 5 a “concordo 

totalmente”. Assim, a cada item, o participante deveria escolher a opção da 

escala que representasse a sua posição relativamente à questão colocada. No 

final deste questionário foi colocada uma questão aberta sobre aquilo que 

motiva/desmotiva o aluno nas aulas de Educação Física.  

Para o tratamento dos dados recolhidos nos questionários, foi utilizada a 

análise estatística por meio do programa informático SPSS 21. A análise desta 

informação foi realizada através da estatística descritiva, pela média, desvio 

padrão e frequências absolutas. Para além destas, foi também utilizado o T-

Teste de medidas independentes, com um nível de significância de 0.05, a fim 

de procurar diferenças estatisticamente significativas entre as variáveis deste 

estudo (motivação intrínseca e extrínseca).  

 Também foi elaborada uma entrevista semiestruturada concebida 

especialmente para este estudo (ver anexo 2), aplicada a cerca de 50% da 

amostra total (10 alunos), escolhidos de forma aleatória. Através das questões 

colocadas tentou-se recolher a maior quantidade de informação possível 

relativamente aos níveis de motivação dos alunos nas aulas de Educação 

Física e fatores que influenciam os mesmos. A entrevista pareceu-nos o 

instrumento mais adequado para compreender o que os sujeitos entrevistados 

pensam sobre o tema em questão, tendo-lhes sido dada toda a liberdade para 

se expressarem, não havendo respostas certas e erradas. As entrevistas 

tiveram uma duração média de 40 minutos e foram transcritas, tendo-se 

realizado, durante esta tarefa, algumas alterações gramaticais, para que se 

obtivesse uma maior organização e compreensão das ideias transmitidas pelos 
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entrevistados, sem, porém, alterar o sentido das mesmas. Para o tratamento da 

informação recolhida nas mesmas, foi utilizada a técnica de Análise de 

conteúdo, com as etapas que a compõem: codificação, categorização, 

descrição e interpretação (Queirós & Graça, 2013). 

   

4.6.1.5.3. Procedimentos na recolha dos dados 

 

A aplicação dos questionários foi realizada durante as aulas de 

Educação Física, nos horários e locais a ela destinados. Para o seu 

preenchimento foi entregue a cada aluno menor de idade um consentimento 

informado para ser assinado pelo seu Encarregado de Educação (ver anexo 3). 

Os questionários foram entregues e recolhidos pelo próprio investigador, 

estando este à disposição dos participantes para esclarecer qualquer dúvida 

que pudesse ter existido. Durante o preenchimento deste instrumento foi 

pedido aos alunos que não escrevessem o seu nome em qualquer parte do 

questionário, sendo, também garantido, assim, o anonimato e a 

confidencialidade das respostas.  

Para a realização das entrevistas foi agendado um dia e hora que 

satisfizesse tanto o entrevistado como o entrevistador, sendo estas individuais 

e confidenciais. Todas as entrevistas foram gravadas em áudio para que, 

posteriormente, fossem objeto de transcrição e de análise em função dos 

propósitos da pesquisa. Durante a mesma, foi dada total liberdade ao 

entrevistado de expressar os seus pontos de vista sobre os diferentes temas 

tratados, bem como, foi-lhe colocada à disposição a gravação desta sessão, 

salvaguardando a confidencialidade da informação e o anonimato.  

 

4.6.1.6. Fase de Reconhecimento 

 

Através do tratamento estatístico da informação obtida a partir dos vários 

instrumentos utilizados, emergiu um conjunto de resultados que serão 

apresentados de seguida. Em primeiro lugar serão expostas as comparações 

das médias das respostas dadas pelos alunos a cada questão que compõe o 
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questionário nos dois tipos de motivação (intrínseca e extrínseca) (ver anexo 

4). Nos quadros utilizados, são apresentados os valores da média (M), desvio 

padrão (DP), de t e p para a comparação entre as respostas dadas na 

motivação extrínseca e intrínseca. Após a análise destes resultados, caso 

assim se justifique, será dada ênfase ao resultado obtido em determinadas 

alíneas (ver anexo 5), uma vez que este pode ser útil para a elaboração deste 

estudo. 

No Quadro 3 podemos observar os resultados médios obtidos na 

primeira questão do questionário, “Participo nas aulas de Educação Física 

porque”. Através da sua análise verificamos que p ≥ 0.05 (0.187), o que nos 

permite perceber que não existem diferenças significativas entre as respostas 

dadas. Estes resultados estão de acordo com os estudos de Kobal (1996) e 

Locateli e Feijó (2012), uma vez que mostram que não existe uma clara 

diferença sobre a tendência motivacional de um indivíduo, pois este, consoante 

determinada situação, pode estar mais motivado intrínseca ou 

extrinsecamente.   

 

Quadro 3 – Análise da diferença de médias no item “Participo nas aulas de Educação Física porque”, na motivação 
extrínseca e intrínseca. 

Motivação M ± DP t P 

Extrínseca 3.0 ± 1.5 
- 1.325 0.187 

Intrínseca 3.3 ± 1.4 

 

  É de ressalvar que nas alíneas “faz parte do currículo escolar” e “o meu 

rendimento é melhor que o dos meus colegas”, referentes à motivação 

extrínseca, obtivemos uma elevada percentagem de respostas iguais. No 

primeiro caso 66,5% dos alunos concorda totalmente que participa nas aulas 

da disciplina por esta fazer parte do currículo escolar. Pelo contrário, 52,4% 

dos alunos discorda totalmente que participa nas mesmas pelo seu rendimento 

ser melhor que o dos seus colegas.  

Relativamente à motivação intrínseca foram observadas respostas muito 

díspares, pois em nenhuma alínea estas tendem para uma determinada opção 

de resposta.      
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De seguida, no Quadro 4 são apresentadas as diferenças de médias 

encontradas na segunda questão deste questionário, “Eu gosto das aulas de 

Educação Física porque”. A partir da sua análise é possível perceber que 

existem diferenças significativas entre a média da motivação extrínseca e 

intrínseca (p ≤ 0.05), sendo a segunda maior que a primeira, o que significa 

que neste parâmetro os fatores motivacionais intrínsecos influenciam com 

maior predominância o gosto dos alunos pelas aulas de Educação Física.  

 

Quadro 4 - Análise da diferença de médias no item “Eu gosto das aulas de Educação Física porque”, na motivação 
extrínseca e intrínseca. 

Motivação M ± DP t P 

Extrínseca 2.6 ± 1.3 

- 2.353 0.019 

Intrínseca 3.0 ± 1.3 

 

Mais uma vez, nas alíneas que constituíram esta questão, tanto na 

motivação extrínseca como na intrínseca, não existe um motivo claro, 

responsável pelo gosto dos alunos nestas aulas. Contudo, quase metade da 

amostra (47,6%) refere dedicar-se ao máximo às atividades propostas 

(motivação intrínseca), podendo este ser um fator que influencia a sua 

motivação, enquanto 57,2% dos alunos não admite que a razão “saio-me 

melhor que os meus colegas” (motivação extrínseca) seja responsável pela 

mesma. 

Os resultados obtidos através da análise das respostas da última 

pergunta “Não gosto das aulas de Educação Física porque”, encontram-se 

apresentados no Quadro 5. Devido à grande semelhança entre as médias 

obtidas nas alíneas dos dois tipos de motivação, não foram encontradas 

diferenças significativas, pois p ≥ 0.05 (0.340), resultados estes que também 

estão de acordo com os estudos de Kobal (1996) e Locateli e Feijó (2012), 

referidos anteriormente.  
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Quadro 5 - Análise da diferença de médias no item “Não gosto das aulas de Educação Física porque”, na motivação 
extrínseca e intrínseca. 

Motivação M ± DP t P 

Extrínseca 2.0 ± 1.4 

- 0.956 0.340 

Intrínseca 2.2 ± 1.4 

 

Mais uma vez, devido ao valor das médias ser 2, significa que em média 

os alunos responderam às questões com discordância, não atribuindo aos 

motivos apresentados a razão pela qual não gostam das aulas de Educação 

Física. Contudo, não podemos concluir que estes apreciam as mesmas, uma 

vez que as médias alcançadas nas respostas anteriores também não foram 

muito elevadas.  

De ressalvar que uma enorme maioria 80,8% e 85,6% dos alunos, 

recusam atribuir alguma culpa ao professor de Educação Física, 

demonstrando-o nas alíneas “O professor compara o meu rendimento com o de 

outro aluno” e “Não simpatizo com o professor”, respetivamente. Sobre este 

assunto, Papaioannou (1994), sugere que os professores de EF devem 

desenvolver um bom ambiente de aprendizagem orientada, providenciando 

tarefas de desafio para todos os alunos; ensinar aspetos do desenvolvimento 

da aptidão física e promoção da saúde; superar as dificuldades dos alunos, 

fornecendo-lhes feedbacks informativos; evitar críticas destrutivas ou meros 

elogios; promover a autonomia dos alunos; ressalvar os valores de 

aprimoramento pessoal e coletivo; ser acessível e amigo de todos os alunos.  

Como referido anteriormente, no final deste questionário foi colocada 

uma pergunta aberta aos participantes, referente às razões que estes 

identificavam como responsáveis pela sua motivação e/ou desmotivação para 

as aulas de Educação Física. A análise da informação recolhida nesta questão 

foi realizada utilizando a técnica da Análise do Conteúdo, sendo encontradas a 

posteriori as categorias “Motivação” e “Desmotivação” e as subcategorias 

presentes do Quadro 6.  
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Quadro 6 – Razões pela motivação/desmotivação nas aulas de Educação Física (questionários).  

Motivação %  Desmotivação % 

Atitude e empenho da professora (E) 33.3  
Não conseguir realizar bem os 
exercícios propostos (I) 

23.8 

Gosto pelos exercícios propostos (I) 23.8  
Não gostar da modalidade abordada 
(I) 

19 

Benefícios da prática do desporto para a 
saúde (I) 

19  

Atitude desapropriada de alguns 
colegas com aqueles que têm mais 
dificuldades (E) 

9.52 

Gostar da modalidade abordada (I) 14.3  Realizar trabalhos teóricos (I) 9.52 

Aprender e aumentar os conhecimentos 
(I) 

9.52  
Fraca disponibilidade motora para a 
EF (I) 

4.76 

Sentir-se integrado no grupo (E) 9.52    

Realizar exercícios em que obtém sucesso 
(E) 

4.76    

I – Motivação Intrínseca; E – Motivação Extrínseca 

 

Através do quadro anterior podemos perceber que são mais as razões 

enumeradas pelos alunos que motivam do que aquelas que os desmotivam 

para as aulas de Educação Física. Relativamente aos fatores de motivação, a 

“atitude e empenho da professora” teve uma maior frequência (33.3%), 

seguindo-se o “gosto pelos exercícios propostos” (23.8%), o “benefícios da 

prática do desporto para a saúde” (19%), etc.. O motivo mais vezes enumerado 

está relacionado com a motivação extrínseca, contudo, analisando o somatório 

das frequências, a motivação intrínseca prevalece sobre a extrínseca, 66.62% 

e 47.58%, respetivamente, o que também acontece nos motivos da 

desmotivação.  

Ao contrário do que Locateli e Feijó (2012) concluíram com o seu 

estudo, o prazer proveniente da realização das aulas de Educação Física não 

se mostrou ser um dos principais fatores que influenciam o gosto dos alunos 

pelas mesmas. Contudo, o nosso estudo está de acordo com estes autores, 

quando defende que algumas das razões pela motivação dos alunos é o facto 

de as aulas permitirem aprender novas habilidades motoras e os alunos se 

sentirem saudáveis com a sua realização.  

Por outro lado, o motivo que mais alunos identificaram como sendo 

responsável pela sua desmotivação foi o “não conseguir realizar bem os 



87 
 

exercícios propostos” (23.8%), seguindo-se o “não gostar da modalidade 

abordada” (19%), etc..  

 

De forma a completar a informação adquirida através dos questionários 

proceder-se-á à análise das entrevistas realizadas. Relembramos que as 

mesmas foram aplicadas a cerca de metade do total da amostra (10 alunos), 

pelo que as percentagens encontradas terão este valor como referência. 

Em primeiro lugar, relativamente ao grau de motivação que os alunos 

apresentam nas aulas de Educação Física que frequentam, 40% destes dizem 

ser elevado e 30% fraco. Apesar disso, todos os alunos afirmaram que a 

modalidade que será abordada é o fator determinante na motivação que 

apresentam para a mesma, podendo esta ser elevada se a modalidade for do 

seu gosto ou mais reduzida se o aluno não gostar da mesma. Apesar de nestes 

resultados a motivação e gosto dos alunos pelas aulas de Educação Física não 

serem tão claros como verificado nos estudos de Santos (2003) e Kobal (1996), 

também nestes, os conteúdos apresentados nas aulas influenciam diretamente 

a motivação apresentada pelos mesmos. Por outro lado, os resultados obtidos 

por Chicati (2000), estão de acordo com os nossos, uma vez que mostram não 

ser muito evidente a motivação dos alunos para as aulas de Educação Física, 

neste grau de ensino.   

Também Chicati (2000) afirma que os alunos que não se interessam 

admitem ser eles próprios o fator de desinteresse, tal como demonstrado pelos 

restantes 30% da amostra utilizada neste estudo, que respondeu que a sua 

motivação está dependente da sua disposição e estado de espírito para uma 

determinada aula. 

Também as entrevistas foram sujeitas a Análise do Conteúdo da qual 

resultaram a posteriori duas grandes categorias (“Motivação” e 

“Desmotivação”) e subcategorias presentes no Quadro 7. Assim, neste 

encontramos os motivos identificados pelos alunos, quando questionados 

sobre aquilo que os motiva e/ou desmotiva nas aulas de Educação Física que 

frequentam. 
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Quadro 7 - Razões pela motivação/desmotivação nas aulas de Educação Física (entrevistas). 

Motivação %  Desmotivação % 

Atitude e empenho da professora (E) 80  
Não realizar bem os exercícios 
propostos (I) 

70 

Gostar da modalidade abordada (I) 70  Não gostar da modalidade abordada (I) 60 

Situações de aprendizagem desafiantes (I) 60  Não gostar de praticar desporto (I) 40 

Realizar corretamente os exercícios 
propostos (I) 

40  
Atitude desapropriada de alguns 
colegas com aqueles que têm mais 
dificuldades (E) 

40 

Precisar de tirar boas notas (E)  30  Receio de errar (I) 30 

Estar com os amigos (E) 30  
O meu rendimento é melhor que o dos 
meus colegas (E) 

30 

Estrutura da aula (I) 20  Trabalho de equipa (E) 20 

Gostar de praticar desporto (I) 20  
Outros professores observam as aulas 
(E) 

20 

Aprender e aumentar os conhecimentos (I) 20  Realizar trabalhos teóricos (I) 10 

Benefícios da prática do desporto para a 
saúde (I) 

10  A professora estar mal disposta (E) 10 

Exercícios adequados a cada nível de 
desempenho (I) 

10  
Abordar sempre as mesmas 
modalidades (I) 

10 

I – Motivação Intrínseca; E – Motivação Extrínseca 

 

 Tal como nos resultados obtidos através dos questionários, também nas 

entrevistas, a “atitude e empenho da professora” é o fator principal pelos níveis 

de motivação apresentados pelos alunos nas aulas de EF. Sobre este aspeto é 

ainda de referir que muitos dos entrevistados referiram-se de uma forma muito 

positiva ao trabalho realizado pela professora, como se pode observar pelos 

excertos a seguir transcritos:  

 

“A professora dá atenção igual a todos os alunos (…), é organizada, tem 
sempre as suas ideias bem definidas, tem os exercícios pensados e estes são 
diversificados, aproveitando o máximo tempo de aula.” (Entrevista *1) 

 
“O facto de a professora ser rígida com as horas de chegada à aula é um 
aspeto positivo, porque desenvolve a nossa responsabilidade.” (Entrevista *2) 

  
“O facto de a professora ser jovem e pertencer à nossa geração, permite que 
nos projetemos nela, o que se torna positivo. (…) A idade da professora 
aproxima os alunos, porque utiliza e percebe a nossa linguagem.” (Entrevista *2) 
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“Sinto que a professora está sempre atenta e isso leva-me a fazer coisas que 
nunca consegui.” (Entrevista *3) 

 
 “O trabalho que a professora tem desenvolvido é muito positivo (…) está a 
conseguir que alunos que nos anos anteriores não faziam praticamente nada, 
agora o façam. Se eu estivesse na posição da professora, iria-me sentir 
completo por isso.” (Entrevista *3) 

 
“A professora é exigente e por vezes fico desmotivado, porque não consigo 
fazer aquilo que é pedido, mas considero que isso seja necessário pois leva-
me a tentar superar as minhas dificuldades.” (Entrevista *6) 
 
 

 Apesar disso, uma pequena minoria afirma que o facto de, por vezes, “a 

professora estar mal disposta” pode ser um dos fatores responsáveis pela sua 

fraca motivação. Também alguns dos motivos desta desmotivação podem ser 

manipulados e controlados pela mesma, devendo, por isso, procurar que a sua 

influência seja cada vez mais reduzida, como é o caso: “não gostar da 

modalidade abordada”, “não gostar de praticar desporto”, “atitude 

desapropriada de alguns colegas com aqueles que têm mais dificuldades”, 

“realizar trabalhos teóricos” e “abordar sempre as mesmas modalidades”. 

 Tal como referido anteriormente, a influência da modalidade que será 

abordada na aula apresenta-se como um dos fatores que mais determina a 

motivação ou desmotivação dos alunos, como foi possível verificar na 

aplicação dos questionários. Para além disso e, apesar de ser referido por 

apenas um aluno, o facto de serem sempre abordadas as mesmas 

modalidades é, também, um motivo para a sua desmotivação nas aulas, como 

apresentado de seguida.  

 

“ (…) o facto de estar há seis anos na escola e aprender sempre as mesmas 
modalidades tem-me desmotivado muito. (…) Apesar disso, este ano, pelas 
aulas serem muito mais dinâmicas e mesmo abordando as mesmas 
modalidades, tenho-me sentido muito mais motivado.” (Entrevista *3) 
 

 Também os resultados do estudo de Chicati (2000) apontam para este 

cenário, isto é, pelos alunos, todos os anos, adquirirem sempre os mesmos 

conteúdos, as aulas de Educação Física não se tornam muito motivantes. 
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Para além disso, tal como verificado nos resultados obtidos a partir dos 

questionários, também o tipo de exercícios utilizado nas aulas para a 

abordagem de determinadas matérias influencia a vontade de realizar as 

mesmas. Neste sentido, apontaram que aqueles que obtêm maiores níveis de 

motivação são os que lhes colocam desafios e aqueles onde sentem que os 

realizam de forma correta, o que vai de encontro ao que defende Santos 

(2003), quando refere que um dos fatores motivacionais para os alunos são as 

atividades de desafio/superação. Apesar de apenas um aluno referir, 

pensamos ser importante ressalvar que aqueles exercícios que são adequados 

ao seu nível de desempenho tornam-se, também, um dos fatores que motivam 

o aluno para a aula de Educação Física. Sobre o tipo de exercícios utilizados, 

alguns alunos referem ainda que:   

 

“Nas aulas fazemos exercícios muito diversificados, utilizamos vários materiais, 
trabalhamos em grupo e interagimos com todos. A forma como as aulas estão 
estruturadas também me motiva.” (Entrevista *1) 
 
“O facto de conseguir realizar certos exercícios que em anos anteriores não 
conseguia, deixa-me motivado, pois superei as minhas dificuldades.” (Entrevista 

*6) 
 
“(…) este ano temos dedicado mais tempo ao jogo o que me agrada muito 
(…).” (Entrevista *3) 
 
“(…) por exemplo, no Futebol e no Voleibol, até este ano não fazia ideia de 
onde deveria estar no campo e o que fazer, porque ninguém me tinha corrigido 
(…) este ano, finalmente, percebi o que tinha que fazer, onde tinha que estar e 
para onde tinha que ir.” (Entrevista *2) 
 
“Também me motiva a diversidade de modalidades abordadas e os exercícios 
utilizados, porque são diferentes do que estávamos habituados e tem 
competição o que é bom, quando não é em exagero. (…)” (Entrevista *7) 
 
 
 Uma grande maioria dos alunos afirma que o facto de não conseguir 

realizar bem os exercícios propostos é um dos principais fatores que afetam a 

sua motivação para e durante a aula, podendo isto estar relacionado com a 

postura dos mesmos, o nível de exigência colocada, a complexidade e a 

organização dos exercícios, etc.. Também o “medo de errar” apresentado como 
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um dos fatores de desmotivação pode estar relacionado com este aspeto, bem 

como, com a atitude que alguns alunos apresentam perante as dificuldades de 

alguns colegas. Também Kobal (1996) com a realização do seu estudo 

concluiu que os alunos apresentam um elevado medo das consequências 

sociais que o seu fracasso pode vir a trazer.  

 Para alguns alunos o facto de necessitarem de obter bons resultados na 

Educação Física é um dos fatores que os motivam para as aulas. Para além 

disso, o mesmo número de alunos afirma que o facto de as aulas lhes 

permitirem estar com os amigos, também se torna importante para a sua 

motivação. Apesar disso, uma significativa parte da amostra mostra estar 

descontente com a “atitude desapropriada de alguns colegas com aqueles que 

têm mais dificuldades”, como apresentado nos questionários, bem como, com o 

“trabalho de equipa”, como se pode verificar. 

 

“(…) o trabalho de equipa também me desmotiva um pouco, porque a turma 
não é muito unida e quando fico com pessoas que não tenho qualquer ligação, 
não tenho muita vontade de trabalhar.” (Entrevista *2) 

 
 “(…) já ocorreu presenciar alguns dos meus colegas a tratarem de forma 
menos correta aqueles que têm mais dificuldades e isso mexe um pouco 
comigo (…).” (Entrevista *1) 
 
“ (…) alguns dos meus colegas queixam-se que os outros riem-se quando 
fazem os exercícios mal e isso também não é muito motivante.” (Entrevista *2) 

  

 Em contrapartida, alguns dos alunos apresentam como fator de 

desmotivação “o meu rendimento é melhor que o dos meus colegas”, o que se 

deve a estes, por vezes, não conseguirem realizar o que gostariam pelos 

colegas não os acompanharem. Muitas vezes, tentou-se contrariar estas 

situações com a divisão dos alunos por níveis e com a realização de um 

trabalho mais individualizado, como testemunha um destes alunos, de seguida, 

o que se veio a tornar benéfico, apesar de não solucionar o problema na 

totalidade.  

 

“Motiva-me quando no jogo, jogamos entre equipas equilibradas, quando são 
formados grupos por níveis.” (Entrevista *9) 
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“(...) os níveis de desempenho da turma também são reduzidos o que me faz 
“perder a paciência”.” (Entrevista *7) 

 
 Um outro fator que não deixa uma pequena minoria dos alunos tão 

motivados para as aulas de Educação Física diz respeito à presença de outros 

professores/estudantes-estagiários a observarem as mesmas, aspeto esse que 

não pode ser modificado por esta situação estar inerente à situação da 

professora (estudante-estagiária). Apesar disso, um consenso poderá ser 

encontrado sobre a melhor postura a adotar nas aulas, por estes elementos, 

para que este não seja um fator de desmotivação dos alunos.  

 Também nas entrevistas, tal como observado nos resultados dos 

questionários aplicados, os trabalhos teóricos que foram sendo realizados em 

algumas aulas (testes, relatórios individuais que os alunos que não realizavam 

a componente prática da mesma faziam, etc.), foram considerados um fator de 

desmotivação. Por outro lado outros alunos não são da mesma opinião, como é 

visível no seguinte excerto: 

 

“Em relação aos relatórios que são pedidos àqueles alunos que não fazem 
aula, acho que o seu preenchimento é útil, pois demonstra que mesmo que não 
a realizemos, temos que estar atentos.” (Entrevista *5) 

 

 Tal como realizado nos resultados dos questionários, isto é, somando as 

frequências dos motivos apresentados para a motivação e desmotivação 

(intrínseca e extrínseca) dos alunos, verificou-se que são, também, os fatores 

intrínsecos que mais os afetam, tanto pela positiva como pela negativa.  

 Tendo como referência os motivos apresentados pelos alunos que 

justificam a sua desmotivação nas aulas de Educação Física, no Quadro 8 

apresentamos as estratégias por eles sugeridas que poderão vir a alterar a 

mesma.    

 

Quadro 8 – Estratégias a alterar para o aumento da motivação dos alunos (opinião dos alunos).  

Estratégias % 

Variar as modalidades abordadas 30 

Grupos de trabalho escolhidos pelos alunos 30 
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Alteração da sua (aluno) postura e interesse pela disciplina  30 

Ausência de outros professores nas aulas 20 

Não realizar trabalhos teóricos/testes/relatórios 10 

Objetivos de aprendizagem adequados aos diferentes alunos  10 

Professora estar mais descontraída e ser mais flexível  10 

 

 Pela grande quantidade de alunos defender que a modalidade que será 

abordada na aula é um dos fatores que mais influencia a sua 

motivação/desmotivação, a estratégia mais referida concentra-se sobre a 

variação das modalidades a abordar nas mesmas. Para além disso, é visível 

uma vontade acrescida de diversificar as estratégias a adotar para a sua 

abordagem, como é visível a seguir:  

  

“Poderíamos fazer algo que fuja do que costumamos fazer em todas as aulas: 
atividades no exterior, junto com a natureza. Esse tipo de coisas motiva-me 
muito.” (Entrevista *2) 

 

Também como fora visível na opinião dada por alguns alunos sobre a 

reação de outros aos erros dos colegas, a segunda estratégia mais referida 

centra-se sobre a escolha por parte destes dos grupos de trabalho a serem 

utilizados nas aulas, em determinados exercícios. Ainda sobre este tema, uma 

aluna defende que a professora deve estar mais atenta a estas situações, para 

que as mesmas sejam acauteladas e, cada vez mais, inexistentes.  

 

“Talvez se a professora estivesse mais atenta aos que têm mais dificuldades e 
à atitude dos outros para com estes, poderia ser um fator benéfico para a aula.” 
(Entrevista *1) 
 

 Consideramos, ainda, importante ressalvar que alguns dos entrevistados 

defendem que a motivação destes para as aulas de Educação Física 

aumentaria se se observasse uma alteração da sua postura e interesse pela 

disciplina, não cabendo ao professor, nem às estratégias por ele utilizadas 

essa responsabilidade.  
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4.6.1.7. Planeamento 
 

Assim, tendo como referência todas as informações recolhidas através 

do questionário e entrevistas e depois de realizada a respetiva análise 

procedeu-se a um plano de intervenção, para ser colocado em ação durante 

as aulas de Educação Física da turma, seguindo-se a sua observação e 

reflexão, cumprindo com todas as fases de um estudo de IA. Neste sentido, no 

Quadro 9 apresentamos as principais estratégias adotadas tendo em vista o 

aumento da motivação dos alunos para as aulas.  

 

Quadro 9 – Plano de Intervenção. 

Cronograma Estratégia 

Final do 1º Período Abordagem à modalidade de Dança*  

Final do 1º e ao longo 
do 2º e 3º períodos 

Dedicado algum tempo ao desenvolvimento da relação professor-alunos 

Final do 1º e ao longo 
do 2º e 3º Períodos 

Utilização de alunos com maiores níveis de desempenho nas modalidades de 
Futebol, Voleibol, Ginástica e Dança com os que apresentam dificuldades 

Final do 1º e ao longo 
do 2º e 3º períodos 

Participação ativa dos alunos que não realizam a componente prática na aula  

2º Período 
(6 aulas) 

Reforço do trabalho por níveis – Natação 

2º Período 
(4 aulas) 

Reforço do trabalho individualizado – Ginástica 

2º Período 
(3 aulas) 

Reforço do trabalho por níveis – Futebol 

2º Período 
(3 aulas) 

Utilização de jogos lúdicos para a abordagem ao Lançamento do Dardo 

2º Período 
(1 tarde) 

Visita de Estudo a um monumento da cidade 

2º e 3º Períodos 
(8 aulas) 

Implementação do Modelo de Educação Desportiva – Voleibol (equipas 
formadas pelos alunos) 

2º e 3º Períodos  
(3 aulas) 

Atividades no exterior para a abordagem à Corrida de Orientação 

2º e 3º períodos  
(8 aulas) 

Trabalho individualizado – Voleibol 

Final do 1º Período 
(1 treino) 

Treino extra-aula para a avaliação na modalidade de Dança 

3º Período  
(1 aula) 

Visita de Estudo ao Parque da Cidade para realização de uma Corrida de 
Orientação que integrasse o teste de avaliação escrita do período 

3º Período  
(3 aulas e 2 reuniões) 

Ensaios e Atuação para o Sarau Escolar, com a participação de toda a turma 

*Estratégia utilizada antes da aplicação dos instrumentos, resultante da perceção 
relativamente à necessidade de variar as modalidades abordadas.  
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4.6.1.8. Ação, Observação e Reflexão 

 

Aquela que fora identificada como uma das estratégias a utilizar para o 

aumento da motivação dos alunos nas aulas de Educação Física, isto é, a 

alteração das modalidades a abordar, foi a primeira a ser analisada. Em 

relação a estas modalidades, manteve-se o planeamento realizado no início do 

ano letivo, pelas vantagens identificadas no mesmo. Para além disso, com a 

introdução e abordagem das modalidades Dança e Corrida de Orientação, foi 

visível um aumento significativo no interesse dos alunos, por estas se 

destacarem das ditas convencionais. Nestas aulas, todos os alunos, mesmo os 

que apresentassem uma menor disponibilidade motora para o exercício físico, 

estiveram empenhados, mostrando interesse e satisfação em cumprirem com o 

proposto.  

Por considerar que os alunos com mais disponibilidade motora estavam 

a superar os objetivos propostos para este ano letivo, para aqueles que 

apresentaram maiores dificuldades, foi dado um maior relevo ao que 

Fernandes (1990, cit. por Shigunov, 1997, p.3) defende, isto é, “que a escola 

deve possibilitar a cada aluno o uso das suas aptidões e interesses, levando ao 

máximo a diversidade na procura de potencialidades individuais tanto no 

ensino geral, como em especial na Educação Física.” Assim, o trabalho por 

níveis e individualizado foi também uma preocupação, pelos benefícios já 

conhecidos. Contudo, este foi realizado com alguma cautela para que as 

relações entre os alunos fossem potencializadas. Ao longo deste período, 

surgiram alguns conflitos entre alunos, decorrentes de vivências antigas entre 

os mesmos, mas que nunca comprometeram o bom desenrolar das aulas, pois, 

sempre que detetados foram resolvidos através de conversas informais e 

formais, individuais ou em grupo.  

Snyders (1993) defende que as relações pessoais na escola, também 

influenciam a vivência do prazer, podendo estas ser de três naturezas: 

aluno/aluno, aluno/professor/funcionário, aluno/cultura, onde o professor é o 

intermediário, levando o saber ao aluno. A relação entre alunos nem sempre é 

a mais agradável, como se verificou nesta turma, sendo solicitado ao professor 

que seja ele o mediador destas relações, para que as mesmas melhorem. A 
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solução deste problema poderá estar na reflexão feita pelo professor com toda 

a turma, levando-os ao questionamento e, quiçá à melhoria destas relações. 

Para que esta relação melhorasse e, assim, todos se sentissem mais 

satisfeitos nas aulas, para além destas conversas, foram utilizadas outras 

estratégias que procuraram e acabaram por alcançar uma melhor relação entre 

a maioria dos alunos, como por exemplo a formação das equipas ser feita por 

alguns alunos; alguns deles ficarem responsáveis por um determinado grupo 

de colegas ou parte da aula, sendo-lhes exigida alguma responsabilidade e 

capacidade de liderar; utilização do Modelo de Educação Desportiva que 

permitiu o trabalho de equipa, potencializando a cooperação, entreajuda e o 

respeito; criação de uma coreografia/logótipo/grito, etc. em equipa, dando 

oportunidade de todos contribuírem para um produto final, etc.. 

A relação professora-alunos, ao longo do ano foi crescendo, tendo 

havido uma clara, mas ponderada mudança entre os dois intervenientes. 

Evidentemente que esta alteração partiu da professora, com uma consciente 

abertura para novas relações, assuntos e confianças. No entanto, nunca esta 

esteve em risco, uma vez que existiu, de ambos os intervenientes um 

constante respeito pelos dois papeis ocupados. Todos os alunos gostam de 

professores que conseguem manter a seriedade e o prazer, nas suas aulas, 

aqueles que desafiam, aproveitam cada momento, discutem e comunicam com 

os seus alunos, proporcionando-lhes aprendizagens significativas (Santos, 

2003). Para além disso, quando os alunos simpatizam com o professor acabam 

por ter um maior prazer com aquilo que é realizado e ensinado, esforçando-se, 

cada vez mais, para aprender e não dececionar o mesmo. Assim, ao longo 

deste ano conseguiu-se alcançar uma relação entre professor e a maioria dos 

alunos de cooperação, respeito e compreensão, o que veio a melhorar de 

forma muito significativa o desenrolar e ambiente das aulas.   

Segundo Kobal (1996), a relação professor-aluno é caraterizada por 

confrontos de ambos os lados, pois estes esperam uma relação de amizade 

que presuma a autoridade inerente ao professor, que pode não ser 

compreendida pelos alunos. Nesta medida, Snyders (1993) ainda sugere 

alguns conselhos, que se tentaram seguir durante este estudo, para que 
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existisse uma melhor relação entre estes intervenientes, dos quais 

destacamos: 1) é necessário que o aluno seja efetivamente levado a sério, 

tanto quanto um adulto, contudo, diferenciando-se deste por ser jovem; 2) os 

alunos precisam da confiança do professor, a fim de que confiem em si 

mesmos; 3) o professor não se deve dar a conhecer totalmente; 4) Tratar com 

igualdade todos os alunos; 5) Aceitar o aluno como ele é para que ele progrida; 

6) Transmitir ao aluno que tanto ele como o professor participam juntos na 

mesma busca; 7) Mostrar-se disponível para o aluno, mesmo que não possa 

aprovar e intrometer-se em determinados assuntos. Assumir o papel de 

ouvinte; 8) Apesar de todos os problemas e dificuldades do professor, este 

deve manter um potencial elevado de alegria. Bento (1991), refere ainda que 

nas aulas de Educação Física deve existir uma riqueza emotiva, entusiasmo, 

aprendizagem, motivação, progresso e sucesso.  

Também aquilo que defende Vigotsky (1999, cit. por Locateli & Feijó, 

2012) foi tido em consideração, isto é, que a construção do conhecimento deve 

ocorrer a partir de um processo de interação entre os vários intervenientes do 

processo de ensino (alunos, professores, comunidade educativa). Para isto, é 

importante que o professor acompanhe a aprendizagem do aluno ao contrário 

de se concentrar, excessivamente, na matéria a ser ensinada.   

Shigunov (1997, p. 3) defende que “para haver um ensino eficiente, o 

professor deve lançar mão de diferentes estratégias”, as metodologias 

utilizadas e as matérias a abordar. Assim, como já foi visível anteriormente, um 

dos parâmetros que pode conduzir a uma eventual desmotivação para o 

ensino, tem a ver com as planificações e estratégias utilizadas nas aulas. Neste 

sentido, uma das alterações adotadas diz respeito com a metodologia utilizada 

na aplicação das diferentes modalidades e no cumprimento dos vários 

objetivos. Em relação às modalidades procurou-se utilizar situações de 

aprendizagem que colocassem os alunos durante um grande período de tempo 

em movimento, isto é, que fossem dinâmicas, lúdicas e que o trabalho de 

equipa fosse, sempre que possível, potencializado. No caso dos diferentes 

objetivos da disciplina, podemos utilizar como exemplo a estratégia adotada 

durante as corridas de orientação realizadas com os alunos, onde, num 
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primeiro caso, foram colocadas perguntas sobre as matérias abordadas nas 

várias disciplinas que frequentam e num segundo, a realização do último teste 

escrito do ano da disciplina de Educação Física, o que tornou este momento 

menos formal, retirando algum do nervosismo que lhe está inerente e sem 

colocar em causa a sua importância.  

Com todas estas estratégias e ainda com aquelas que foram sendo 

utilizadas durante todas as aulas, referentes à gestão da turma, exercícios 

utilizados, relação professor-alunos, etc., foi possível observar uma 

significativa melhoria do empenho e atitude dos alunos, estando estes 

mais participativos e interessados na aula. Apesar disso, esta realidade não 

se observou na totalidade dos alunos, havendo alguns que se mostraram 

resistentes às metodologias utilizadas, bem como, à abertura para uma 

participação mais ativa. Estes casos foram aqueles em que os alunos, durante 

as entrevistas, se referiam quando falavam de uma alteração da sua postura e 

interesse para a aula, que, não acontecendo, dificulta o aumento da sua 

motivação. 

Alguns exemplos que ilustram bem a alteração que se observou na 

atitude e comportamento em relação à disciplina de Educação Física por 

grande parte da turma foi o aumento da participação efetiva dos alunos nas 

aulas, a satisfação apresentada por alguns deles no final das mesmas, ainda a 

participação do Sarau Escolar no final do ano letivo por grande parte da turma. 

Os excertos a seguir transcritos resultam da reflexão feita a algumas das aulas 

onde as estratégias planeadas foram utilizadas. 

 

“Nesta aula, como se tem verificado nas aulas anteriores, os alunos 
apresentaram uma atitude bastante diferente da encontrada no início do ano, 
pois a sua imagem sobre a Educação Física alterou-se, assumindo a aula com 
dedicação e empenho. Para além disso, todos os alunos se mostraram 
interessados na realização das tarefas propostas, denunciando entusiasmo e 
motivação para as concretizarem da melhor forma.” (Reflexão da Aula 91 e 92 
de Ginástica) 
 
“No que respeita à atitude apresentada pelos alunos durante as atividades 
propostas, foi visível um maior interesse e empenho pelo que estavam a 
realizar. Vários alunos mostraram vontade de corrigir e melhorar as ações 
identificadas como incorretas, havendo mesmo aqueles que solicitaram a 
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minha atenção para que observasse se existiam melhorias na organização da 
equipa e técnica realizada.” (Reflexão da Aula 99 e 100 de Futebol) 
 

4.6.1.9. Novo Ciclo Autorreflexivo 

 

Os resultados encontrados neste estudo levam-nos a acreditar na 

importância de determinados aspetos relacionados com o ensino em geral e as 

aulas de Educação Física em particular e que, caso fosse possível, deveriam 

ser tidos em consideração em novas intervenções com esta turma, a saber: 

 O professor é o principal responsável pelo processo de ensino e 

aprendizagem dos seus alunos, devendo procurar, constantemente, 

estratégias adequadas aos mesmos; informá-los de quais os objetivos 

de aprendizagem; conhecê-los quer a nível motor, social e, se 

necessário, pessoal; estar disponível para ouvir os alunos, alimentando 

uma relação de proximidade com os mesmos; preocupar-se com estes; 

etc..   

 O planeamento, a intervenção e avaliação do processo de ensino e 

aprendizagem deverão estar relacionados com as caraterísticas dos 

alunos e seus interesses; 

 Tanto os motivos intrínsecos como extrínsecos deverão ser 

desenvolvidos na procura de elevados níveis de motivação para as 

aulas de Educação Física;  

 O professor deve procurar sempre aumentar e atualizar os seus 

conhecimentos, procurando novas metodologias de ensino que sejam 

eficazes com os alunos com que trabalha.  

 

4.6.1.10. Conclusões e Sugestões 

 

Este estudo permitiu concluir que a intervenção realizada ao longo deste 

ano e após a análise das respostas dos alunos aos vários instrumentos 

utilizados, obteve resultados bastante positivos. A atitude, o comportamento, 

empenho e interesse por parte dos alunos melhorou e cresceu 



100 
 

significativamente após a implementação das estratégias utilizadas. Para além 

disso, podemos concluir ainda que:  

 A grande maioria dos alunos não se encontra motivada para as aulas de 

Educação Física, neste grau de ensino;  

 Não existem diferenças significativas entre a motivação intrínseca e 

extrínseca dos alunos, apesar de em certos momentos do estudo a 

intrínseca prevalecer sobre a extrínseca;  

 Através das estratégias utilizadas foi possível aumentar os níveis de 

motivação da maioria dos alunos;  

 Os níveis de motivação para as aulas estão diretamente relacionados 

com a modalidade que será abordada nas mesmas; 

 Um dos fatores que mais influencia a motivação dos alunos está 

relacionado com o desempenho e a atitude que o professor apresenta 

na aula; 

 A elaboração, aplicação e o controlo de novas metodologias, adequadas 

aos alunos da turma, contribuíram para um melhor desenrolar das aulas, 

no que diz respeito aos exercícios utilizados, à gestão dos alunos e 

ainda ao aumento da relação professor-alunos e aluno-alunos, etc.. 

Existem ainda, alguns aspetos que, em nosso entender, contribuiriam 

para uma melhoria significativa deste estudo e que, por esse motivo, devem ser 

considerados em estudos futuros, na área da motivação, tais como: 

 Realizar o mesmo estudo, mas com uma amostra maior, logo, mais 

representativa, controlando sempre a influência do professor, no caso de 

ser diferente consoante os alunos ou a turma em questão; 

 Considerar todas as caraterísticas inerentes ao sujeito como variáveis 

independentes, por exemplo, a idade, o sexo, a prática desportiva, os 

interesses, etc.. 

 Dar uma maior preferência às entrevistas como instrumentos de 

investigação, bem como, aos estudos de investigação-ação.  
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4.7. Um percurso refletido 

 

“- Se calhar, as estrelas só têm luz para cada um de nós um dia encontrar a 

sua. Olha o meu planeta. Está mesmo aqui por cima… e fica tão longe!” 

Antoine de Saint-Exupéry. “O Principezinho” (p.60) 

 

Tal como é percetível ao longo deste documento, a reflexão foi o meio 

utilizado para a análise, o controlo e a avaliação das decisões que iam sendo 

tomadas nos vários âmbitos do EP, para que quando os problemas surgissem 

fossem logo solucionados e, assim, não prejudicassem o bom desenrolar do 

mesmo.  

Tsangaridou e O'Sullivan (1997) definem reflexão como o ato de pensar 

sobre algo, analisando, avaliando ou alterando significados, intenções, 

crenças, decisões, ações ou produtos educacionais, focando o processo de 

alcançá-los. Assim, tal como afirma Alarcão (1996), a reflexão tem como 

objetivo a atribuição de sentido, com o fim de garantir um melhor 

conhecimento e uma melhor atuação, isto é, serve para reajustar a prática, 

orientá-la para os objetivos e obter informações para futuras intervenções.  

“O professor faz da sua prática um campo de reflexão teórica 

estruturadora da ação” (Alarcão, 1996, p. 176). Por outras palavras, a reflexão 

tem origem na prática, pois é nela que são detetados os erros, problemas e 

sucessos, isto é, aspetos positivos e negativos do processo de ensino e 

aprendizagem, que, posteriormente, poderão levar a uma reformulação da 

prática.  

As aulas de EF são ricas em imprevistos, uma vez que o seu decorrer é 

influenciado por diversas variáveis. Nesta medida, a reflexão é o instrumento 

que permite ao professor reajustar e adaptar a ação de forma a aumentar a 

eficácia no ensino (Azevedo et al., 2014). Percebe-se, assim, que existe uma 

relação clara entre a reflexão e a ação.  

Schön (1987) sugere um triplo movimento entre reflexão e ação, o qual 

irei desenvolver a seguir, apresentando exemplos ocorridos durante este ano 

letivo que ilustram cada tipo de reflexão utilizada:  
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1. Reflexão na ação – ocorre durante a ação e permite ao professor refletir 

na mesma, podendo reformulá-la; 

 
“Ao longo do tempo de aula, fui-me apercebendo que o plano realizado era 
muito ambicioso e, por isso, tentei adaptar algumas das situações de 
aprendizagem e reduzir o número de variáveis, tendo sempre garantido que o 
processo de ensino e aprendizagem de cada aluno não ficava prejudicado. Por 
exemplo, para os alunos que, neste momento, apresentam facilidades em 
realizar o serviço por baixo, pedi que exercitassem o serviço por cima, ficando 
aqueles com mais dificuldades a realizar o primeiro. (…)” (Reflexão da Aula 69 e 70 

de Voleibol) 
 

“(…) pelo tempo disponível não ser suficiente para a realização de todo o 
percurso de orientação, foi pedido aos alunos que só procurassem pelos oito 
primeiros pontos do mapa.” (Reflexão da Aula 97 e 98 de Orientação) 

 

2. Reflexão sobre a ação – posterior à ação e onde o professor reconstrói 

mentalmente a mesma, tentando-a analisar retrospetivamente; 

 

“Para evitar o que se passou na última aula de Futebol, o primeiro exercício de 
aquecimento exigia o contacto quase constante do aluno com a bola ou a 
manutenção deste em atividade. Desta forma, o tempo para a exercitação das 
ações de relação com bola foi maximizado (…)” (Reflexão da Aula 21 e 22 de 

Futebol) 

 
“(…) trabalhar o lançamento do dardo com menos alunos foi uma boa 
estratégia para abordar as várias fases deste lançamento e disponibilizar 
feedbacks mais individualizados, tendo sido possível observar significativas 
melhorias, tanto nos conteúdo introduzidos como nos já trabalhados em aulas 
anteriores.” (Reflexão da Aula 107 e 108 de Atletismo) 

 

 

3. Reflexão sobre a reflexão na ação – posterior à ação e à sua reflexão, 

permitindo ao professor determinar as ações futuras, a compreender 

futuros problemas ou a descobrir novas soluções. Assim, este tipo de 

reflexão leva o profissional a progredir no seu desenvolvimento.  

 

“No início da aula, a montagem do material que se procedeu demorou bastante 
tempo. (…) Nas próximas aulas, deverei experimentar novas estratégias que 
levem os alunos a realizá-lo mais rapidamente, como por exemplo: criar vários 
grupos e fazer uma competição entre eles, estando cada um responsável pela 
montagem de uma/duas estações.” (Reflexão da Aula13 e 14 de Ginástica) 
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 “A atividade onde fora introduzido o desarme, resultou bastante bem e tornou-
se motivante para grande parte da turma, pela componente competitiva que 
compreendia. (…) No entanto, algumas alterações poderiam ser feitas, 
permitindo que os conteúdos tratados fossem abordados com mais 
especificidade, como por exemplo, alargar o espaço dos defesas ou fazer a 
constituição das equipas de forma mais equilibrada.” (Reflexão da Aula 21 e 22 de 

Futebol) 

 

Para além dos conceitos desenvolvidos anteriormente, relativamente à 

forma como realizava as respetivas reflexões, percebi existirem três tipos: a 

mental, oral e escrita. A reflexão mental muitas vezes era realizada durante a 

ação ou nos momentos, imediatamente a seguir, o que permitia agir 

rapidamente, mas também implicava uma perda de informação importante. A 

reflexão oral foi muitas vezes partilhada com os meus colegas estagiários, 

professor cooperante e outros professores, o que, nos primeiros meses do ano 

letivo se tornou uma fonte de conhecimento muito rica, pois para além de 

possibilitar o questionamento e análise da prática, reunia também uma 

perspetiva exterior que me levava a pensar em aspetos da aula que não 

reparara e em estudar outras estratégias a utilizar.  

 

“(…) torna-se claro que este meio é uma fonte de informação e conhecimento, 
onde o enriquecimento profissional é possível a partir da perceção global e da 
leitura que fazemos dos outros e os outros de nós (…). Passamos a ter acesso 
a uma visão de fora que pode não corresponder à de quem lecionou, ajudando-
nos a refletir e perceber se as opções tomadas foram as mais corretas.” (Diário 

de Bordo, novembro de 2013) 
 

Por fim, a reflexão escrita que apesar de ser aquela que exigiu um maior 

trabalho e tempo, permitiu a sua efetividade, pois para a realizar era necessário 

pensar, recordar e investigar, projetando, também, tarefas, novas metodologias 

e conteúdos a aplicar nas futuras intervenções. Por a reflexão escrita resultar 

num material que pode ser consultado sempre que se desejar, permite também 

o acesso à evolução dos vários aspetos da aula, seja o desempenho dos 

alunos, dinâmica e ritmo de aula, estratégias e metodologias utilizadas, etc.. 

Por tudo isto, a reflexão torna-se uma necessidade no desenrolar do processo 

educativo.  
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Ainda sobre a reflexão escrita, apesar de esta não ter sido uma das 

minhas dificuldades, por vezes, existia a tendência de realizar uma reflexão 

descritiva. Considerando que é necessário contextualizar a situação que irá ser 

alvo de reflexão, defendendo ser desnecessária uma pormenorizada descrição 

dos factos. Assim, durante a elaboração das reflexões existiu um cuidado, 

permanente, em que a informação presente fosse útil e viesse a solucionar ou 

melhorar o processo de ensino e aprendizagem.  

É importante ressalvar que quando me refiro à reflexão não me estou a 

cingir apenas às reflexões das aulas, na medida em que também outras 

influenciaram diretamente as mesmas. A reflexão realizada no PA e UD de 

todas as modalidades abordadas vieram também a influenciar a intervenção do 

professor com a turma. Para além disso, também as reflexões das observações 

realizadas às aulas de outros estudantes-estagiários e professores foram fonte 

de conhecimento, pois permitiram testemunhar diferentes tipos de 

intervenções, situações de aprendizagem, rotinas de aula, entre outros.  

 

“A observação das aulas de outros professores ou dos meus colegas 
estagiários tem-se revelado muito importante na minha ação com a turma (…). 
Este facto deve-se, essencialmente, à análise, discussão e reflexão que faço 
daquilo que observo, individualmente ou em grupo, que me permite tirar ilações 
que podem vir a ser aplicadas na minha ação.” (Diário de Bordo, novembro de 2013) 

 
“Ao longo das situações de aprendizagem utilizadas na aula, a professora 
movimentou-se, apenas, pela zona central do espaço, não lhe permitindo 
participar mais ativamente nos exercícios, disponibilizar feedbacks mais 
individualizados, etc.. Também a colocação da voz não foi adequada, pois, 
muitas vezes, não era fácil perceber aquilo que estava a ser transmitido. 
(Reflexão da Observação da Aula 1 de uma estudante-estagiária) 

 
“(…) o tempo de empenhamento motor dos alunos foi muito reduzido, 
comparativamente, com o tempo de instrução. Tanto a duração da exercitação 
dos conteúdos como a instrução que o professor realizou não foram 
adequadas, sendo a primeira bem mais reduzida que a segunda. Também a 
montagem de material que acabou por não ser utilizado na aula, foi tempo de 
aula desperdiçado. (…) Estes aspetos poderiam ter sido evitados caso um 
planeamento antecipado e rigoroso tivesse sido feito.” (Reflexão da Observação da 

Aula 2 de um professor de EF) 

 
“Através da observação desta aula foi possível testemunhar uma outra área da 
nossa intervenção, isto é, a importância que o professor tem na organização de 
atividades em que toda a turma esteja envolvida. (…) A professora (…) provou 
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ser um grande exemplo de como gerir uma turma.” (Reflexão da Observação da Aula 

4 de uma professora de EF).   

 

A capacidade de reflexão pode ser desenvolvida, caso existam as 

condições necessárias para o seu desenvolvimento. Para isso, o professor 

deve adotar uma postura de questionamento e curiosidade, quer do saber quer 

da experiência, compreendendo-o a si mesmo e as situações que o rodeiam. 

Tanto a reflexão das vivências pessoais como das práticas profissionais é 

essencial para que cada um adquira uma maior consciência do seu trabalho e 

da sua identidade como professor. Por este motivo, a formação deve contribuir 

para criar nos futuros professores hábitos de reflexão e de autorreflexão que 

lhes permita desenvolver um pensamento autónomo (Nóvoa, 2008). Estimular 

a reflexão e, por sua vez, a formação de professores reflexivos, deve ser uma 

prioridade, para que esta não aconteça apenas no processo de formação do 

docente, mas também ao longo da sua carreira, permitindo-lhe assumir a 

responsabilidade do seu próprio desenvolvimento profissional (Nóvoa, 1992a). 

Tudo isto vai ao encontro daquilo que é preconizado pela faculdade, isto é, o 

desenvolvimento de Professores Reflexivos.  

 

4.8. Avaliar – a incerteza da justiça 

 

“ Só se pode exigir a uma pessoa o que essa pessoa pode dar – prosseguiu o 

rei. – A autoridade baseia-se, antes de mais, no bom senso.”  

Antoine de Saint-Exupéry. “O Principezinho” (p.39-40) 

 

Segundo a linha de pensamento referida anteriormente é necessário 

realizar uma reflexão suficientemente aprofundada para que seja possível 

avaliar os alunos e a atividade pedagógica do professor (Bento, 2003). Uma 

vez que estas duas áreas de avaliação estão diretamente relacionadas, 

Tavares e Alarcão (1999, p. 175), define avaliação como o “processo 

sistemático para determinar até que ponto os objetivos definidos foram 

atingidos”, enquanto Arends (1997, p. 229) completa esta ideia dizendo que 

este conceito engloba uma grande quantidade de “informação recolhida e 
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sintetizada pelos professores acerca dos seus alunos e das suas salas de 

aula”. Fazendo a avaliação parte integrante da atividade didática do prodessor, 

tal como a conceção, planificação e realização, é a partir dela que todas as 

outras tarefas são constroladas, percebendo, assim, se as estratégias 

delineadas anteriormente estão a contribuir para a melhoria da qualidade do 

ensino e, consequentemente, para a otimização da aprendizagem dos alunos. 

Assim, a avaliação torna-se numa ferramenta importante na regulação do 

ensino, conseguindo perceber qual o nível de desenvolvimento do aluno e suas 

progressões, motivando-o e responsabilizando-o, simultaneamente, pela sua 

própria aprendizagem.  

Para que seja possível fazer uma avaliação coerente, precisa e objetiva 

do processo de ensino e aprendizagem, deve levar-se a cabo uma avaliação 

contínua, que pressupõe diferentes momentos de avaliação formal e informal 

(“observações e trocas verbais”), em todas as aulas e em todas as atividades 

realizadas (Arends, 1997, p. 229). Neste sentido, avaliação não deve ser 

realizada apenas num único momento, mas acompanhar todo o processo de 

ensino - antes (avaliação diagnóstica), durante (avaliação formativa) e depois 

(avaliação sumativa) –, o que irá fomentar o diálogo entre o avaliador e 

avaliado, com vista a esclarecer dúvidas, avaliar e redirecionar o processo de 

ensino e aprendizagem. 

 Resumindo, a avaliação é vista como um instrumento que, quando 

utilizado visando o crescimento e o desenvolvimento, possibilita a perceção do 

saber do educando, suas necessidades de reorientação e como está 

desenvolvido o processo educacional. 

Segundo Tavares e Alarcão (1999) a Avaliação Diagnóstica ou Inicial 

(AD) pretende perceber as causas de problemas de aprendizagens dos alunos, 

bem como, determinar o lugar onde cada um deles se encontra no caminho da 

aprendizagem, definindo os seus conhecimentos, aptidões e competências 

numa determinada modalidade, para se delinear os objetivos e os conteúdos a 

serem abordados no futuro. Apesar de concordar que estes devem ser os 

principais objetivos desta avaliação, penso ser importante ter em atenção 

aqueles que estão presentes no DOG do DEFD da ESL, nomeadamente: 1) 



109 
 

criar um bom clima de aula; 2) ensinar e aprender ou consolidar rotinas 

organizativas, situações organizativas típicas da EF e do desporto, normas de 

funcionamento, etc.; 3) apresentar o programa aos alunos; 4) identificar 

aspetos críticos do tratamento de cada matéria (questões de segurança, 

formação de grupos, situações de jogo reduzidas, sequências e coreografias); 

5) recolher informações que permitam desenhar o plano de turma; 6) recolher 

informações para orientar a formação de grupos dentro da turma, caso a 

heterogeneidade o justifique; 7) identificar alunos "críticos" e matérias 

prioritárias; 8) avaliar o nível dos alunos e as suas possibilidades de 

desenvolvimento no conjunto das matérias da EF. 

Durante o planeamento das aulas onde foram realizadas as AD de cada 

matéria abordada, foram estudadas diversas estratégias que permitissem a 

obtenção de informações reais e pertinentes sobre a prestação dos alunos. 

Para isso, no caso dos desportos coletivos, foram aplicadas as formas de jogo 

recomendadas para a AD com estes alunos (2x2 no Voleibol e (GR+4)x(4+GR) 

no Futebol) e nos desportos individuais, situações de aprendizagem que 

permitissem mostrar as suas capacidades e, em simultâneo, proporcionassem 

um elevado tempo de empenhamento motor (Ginástica, Atletismo e Natação).  

A AD na modalidade de Natação ocorreu na primeira aula prática do ano 

letivo, onde, para além de ser necessário cumprir as tarefas de gestão da 

turma, espaço e material, deveria, também, avaliar o desempenho apresentado 

pelos alunos. O cumprimento de todas estas funções mostrou-se bastante 

complexo, principalmente, pela preocupação demonstrada no preenchimento 

das grelhas elaboradas e pela elevada quantidade de componentes críticas a 

serem observadas. Todas estes constrangimentos intensificaram-se quando, 

ao longo da aula, me deparei com o aluno que se encontrava na fase de 

Adaptação ao Meio Aquático e que, por isso, necessitada de realizar exercícios 

adequados ao seu nível de aprendizagem.  

Arends (1997, p. 228) diz-nos que “(…) um aspeto crítico para os 

professores em início de carreira é a construção de um reportório de 

estratégias eficazes para a realização das funções executivas de avaliação do 



110 
 

aluno”. Neste sentido, revejo-me neste autor, uma vez que, inicialmente, se 

tornou difícil lecionar e avaliar em simultâneo.  

 

“(…) para além de todos os obstáculos colocados, também a análise de um 
número significativo de conteúdos, poderá ter dificultado esta tarefa. 
Deparando-me com este facto preferi limitar-me a observar o jogo e o 
desempenho dos alunos durante o mesmo, realizando, apenas, o registo da 
observação nos momentos que se seguiram à aula.” (Reflexão da Aula 17 e 18 de 

Futebol)   
 

Para superar estas dificuldades e para que a aprendizagem dos alunos 

fosse maximizada também nas aulas que tinham a avaliação como função 

didática, optei por estudar ao pormenor aquilo que pretendia ser avaliado nas 

mesmas, realizando apenas registos nos momentos que se seguiam à aula e 

depois de ser analisado todo o processo. Desta forma, nas aulas de avaliação 

(diagnóstica/formativa/sumativa) a minha atuação era semelhante às restantes 

aulas, não fornecendo, assim, um caráter demasiado formal neste momento da 

UD. Para além disso, foi realizada uma reformulação das grelhas de avaliação, 

selecionando as componentes críticas que se pretendiam ver cumpridas na 

ação dos alunos e que permitiam identificar o nível em que cada um deles se 

encontrava.  

Por serem várias as disciplinas a abordar na modalidade de Ginástica, 

foi necessário dedicar as duas primeiras aulas desta UD à AD, o que me 

permitiu adequar o melhor possível o processo de ensino aos alunos da turma 

e às competências e potencialidades que apresentavam. Com esta 

experiência, tornou-se claro que, por vezes, é preferível dedicar um maior 

período de tempo à AD do que tirar falsas conclusões sobre o desempenho dos 

alunos.  

Tavares e Alarcão (1999) e Gonçalves et al. (2010) entendem por 

Avaliação Formativa (AF) aquela que acompanha e orienta o processo de 

ensino e aprendizagem. Este tipo de avaliação ocorre ao longo de todo o ano 

letivo e é através desta que se faz o acompanhamento progressivo do aluno, 

fornecendo-lhe informações sobre o seu desempenho. Para além disto, esta 

avaliação diz-nos se os objetivos delineados para o processo de ensino e 
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aprendizagem estão ou não a ser atingidos pelos alunos, identificando as 

barreiras que estão a comprometer a aprendizagem, pondo-nos ao corrente 

dos défices e dificuldades que os alunos apresentam. 

Este tipo de avaliação é imperativa para balizar o processo de ensino e 

aprendizagem, pois permite perceber o que está a funcionar e o que não está a 

resultar tão bem. Com esta análise torna-se possível ajustar estratégias e 

metodologias de ensino para que o processo educativo decorra de forma 

adequada, dando aos alunos os meios para alcançarem o sucesso e 

melhorarem o seu desempenho. Para além disso, a AF permite também 

reajustar os conteúdos e/ou objetivos delineados, de forma a tornar o processo 

de ensino e aprendizagem mais eficaz para os alunos e professor. Por 

exemplo, ao longo da UD de Voleibol percebi que alguns dos conteúdos a 

abordar e objetivos a alcançar não estavam adequados à resposta que os 

alunos iam apresentando nas aulas. Desta forma, durante as mesmas, não foi 

desenvolvido o bloco e dada tanta importância à situação de jogo 6x6, tal como 

planeado, sendo, assim, possível dedicar um maior período de tempo às 

habilidades em que os alunos poderiam vir a obter um maior sucesso. 

A AF foi realizada ao longo de todas as aulas deste ano letivo, sobre 

todos os conteúdos abordados nas várias modalidades. Desta forma, o 

conhecimento adquirido nunca se perdeu e pôde ser utilizado para o 

desenvolvimento de novas competências. Apesar de nunca terem sido 

realizadas grelhas de registo para a AF, a informação recolhida através deste 

tipo de avaliação teve uma forte influência nos resultados finais dos alunos, 

sendo esta uma outra estratégia que veio a facilitar a atribuição de níveis de 

desempenho aos alunos. 

Para além disso, uma vez que, ao longo deste ano, as UD de todas as 

modalidades foram divididas em dois ou, no caso da Natação, em três períodos 

díspares, sempre que um novo período se iniciava era feita uma AF das 

competências adquiridas até então, para que nas futuras aulas fossem 

desenvolvidas as habilidades que os alunos ainda não tinham consolidado ou 

introduzir aquelas que apresentavam um maior grau de complexidade.  
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 Arends (1997, p. 229) diz-nos que a Avaliação Sumativa ou Final (AS) 

tem como objetivo “sumariar o desempenho de um determinado aluno, grupo 

de alunos ou professor, num conjunto de metas ou objetivos de aprendizagem”, 

ou seja, através da AS é possível perceber se os objetivos (gerais e 

específicos) delineados para o processo de ensino e aprendizagem foram ou 

não alcançados, determinando a sua eficácia. Ribeiro e Ribeiro (1990, cit. por 

Gonçalves et al., 2010, p. 56) completa esta ideia quando afirma que a AS 

“procede a um balanço de resultados no final de um segmento de ensino-

aprendizagem, acrescentando novos dados aos recolhidos pela AF e 

contribuindo para uma apreciação mais equilibrada do trabalho realizado”. 

Neste sentido, a AS realizada numa das aulas da UD permite atribuir níveis de 

aproveitamento aos alunos em que é necessária a máxima competência 

possível.  

 Todos os instrumentos de avaliação utilizados, durante este ano, tiveram 

como referência a avaliação criterial que acontece quando se analisa o 

desempenho do aluno com base nos objetivos previamente definidos para o 

processo de ensino e aprendizagem. Neste tipo de avaliação não existe a 

comparação entre alunos, mas uma análise individual de cada um (Gonçalves 

et al., 2010). Neste sentido, a avaliação criterial foi o instrumento que mais se 

adequou às características da turma em questão, isto é, à enorme variabilidade 

de níveis de desempenho dos alunos, contribuindo, assim, para uma avaliação 

coerente e individualizada. Para além disso, foi possível aumentar a 

objetividade de cada momento de avaliação, uma vez que todos os critérios a 

analisar foram refletidos e estabelecidos antecipadamente. 

Tal como referido anteriormente, uma importante fonte de informação 

sobre o desempenho e evolução apresentada pelos alunos foi o constante 

acompanhamento, análise e reflexão realizada ao longo de toda a UD. Esta 

estratégia revelou-se fundamental para a realização da AS, uma vez que, 

muitas vezes, nesta era realizada uma simples verificação/confirmação daquilo 

que fora observado e analisado nas aulas anteriores, bem como, esclarecido 

algumas dúvidas que ainda pudessem existir. Contudo, durante a realização da 

primeira AS na modalidade de Ginástica, errei ao não aplicar esta estratégia, 
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uma vez que tentei observar todos os alunos a realizar todas as sequências 

gímnicas em todos os aparelhos, o que trouxe alguns constrangimentos para a 

aula, nomeadamente:  

 

“(…) impossibilitou-me de dedicar a atenção necessária a todos os alunos. (…) 
fraca gestão e acompanhamento dos alunos durante as várias situações de 
aprendizagem (…). Depois de observar e avaliar alguns dos alunos, os 
mesmos ficaram parados, mesmo depois de lhes dizer para continuarem em 
atividade pois poderiam vir a melhorar a sua performance. (…) atribuo a culpa 
de isto acontecer à metodologia que utilizei, pois os alunos não percebiam qual 
a utilidade de continuar a treinar se já tinha sido avaliados.” (Reflexão da Aula 27 e 

28 de Ginástica) 

 
Caso a minha intervenção nesta aula não fosse tão individualizada estes 

problemas não teriam surgido e o tempo de empenhamento motor dos alunos 

teria sido bem mais significativo. Para além disso, caso não tivesse mostrado 

aos alunos que estava a observar cada sequência de cada aluno, continuando 

a utilizar a metodologia de todos as aulas, ou seja, acompanhando os alunos 

em todos os seus aparelhos, teria conseguido obter a mesma informação. 

Apesar desta dificuldade, a AS não ficou comprometida, pois foram utilizadas 

as informações adquiridas nas aulas anteriores, o que também veio a 

acontecer no segundo momento de AS desta modalidade. 

No caso dos jogos desportivos coletivos (Voleibol e futebol), a AS foi 

realizada tendo em consideração a prestação apresentada pelos alunos ao 

longo das aulas lecionadas, nos exercícios desenvolvidos, mas, principalmente, 

aquando a realização de situação de jogo. Esta estratégia permitiu que todas 

as habilidades motoras fossem realizadas tendo como referência o jogo, pois é 

nele onde se querem ver aplicados os conteúdos abordados e alcançados os 

objetivos propostos. Apesar de se tratar de momentos de AS, os jogos foram 

sempre dirigidos, isto é, sempre que se considerava pertinente, o jogo era 

interrompido por mim, para que fosse feita alguma correção ou ajuda na 

movimentação dos alunos. Esta medida permitiu observar várias melhorias no 

desempenho tático dos mesmos, o que veio a beneficiar a sua aprendizagem. 

Durante a realização desta AS não foram sentidas muitas dificuldades, uma 
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vez que as situações de aprendizagem utilizadas já eram conhecidas pelos 

alunos e o seu desempenho já fora alvo de análise nas aulas anteriores.  

O desempenho motor apresentado pelos alunos nas várias modalidades 

abordadas entravam na avaliação final do período/ano no Domínio Cognitivo 

Operatório – Atividades Físicas. No caso da avaliação do mesmo domínio mas 

agora referente à Aptidão Física, esta era realizada com base nos resultados 

obtidos pelos alunos em quatro testes que compõem a Bateria de Testes 

Fitnessgram, realizados no final de cada período, que permitiam perceber a 

sua evolução ao longo do ano. Por outro lado, o mesmo domínio, mas referente 

aos Conhecimentos (Cultura Desportiva) foi avaliado através da realização de 

um teste escrito em cada período, bem como, a partir dos conhecimentos 

demonstrados durante a aula e através dos resultados obtidos nos relatórios de 

aula preenchidos por aqueles que não realizavam a sua componente prática. 

De ressalvar que o teste escrito do terceiro período foi integrado na Corrida de 

Orientação realizada num parque da cidade com o objetivo de diminuir a carga 

negativa que estes momentos apresentavam na turma, bem como, obter 

melhores resultados, o acabou por se verificar. Por fim, no Domínio Atitudinal 

Comportamental (Conceitos Psicossociais) foram avaliados os 

comportamentos, atitudes e valores apresentados pelos alunos, ao longo de 

todas as aulas. 

Ao longo do ano, depois de realizadas todas as avaliações, procedeu-se 

à classificação dos alunos. Existe uma íntima relação entre a AS e a 

classificação, uma vez que, apesar de avaliar não pressupor classificar, 

classificar pressupõe que tenha existido uma avaliação. Assim, através dos 

resultados obtidos na AS de cada UD é possível tornar quantitativo o nível 

qualitativo apresentado pelos alunos, resultando isto na classificação obtida 

pelos mesmos.  

As tarefas de avaliação e classificação foram, provavelmente, aquelas 

onde senti mais dificuldades, uma vez que a partir de uma má decisão poderia 

estar a ser injusta com alguns dos alunos. Por este motivo considero o título 

deste capítulo o mais adequado, quando me refiro à avaliação. 
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Arends (1997, p. 227) diz-nos que “(…) os professores são responsáveis 

pela avaliação dos alunos, um aspeto que para alguns não é agradável.”, 

acrescentando ainda que para certos professores “(…) as classificações 

desumanizam a educação e estabelecem desconfiança entre professores e 

alunos”. A avaliação é uma tarefa obrigatória do professor, contudo, considero 

que para que esta represente, verdadeiramente, a performance apresentada 

pelo aluno, ao longo de determinado período, deverá ser realizada com 

seriedade, ponderação, imparcialidade e justiça. Neste sentido, ao longo deste 

ano, nos momentos de caráter avaliativo tentei que estes valores fossem 

respeitados.  

Durante a realização da avaliação final do 1º período, percebi que os 

resultados obtidos a partir das indicações presentes no DOG, não 

representavam a performance de alguns alunos nas aulas desse período, 

sentindo a necessidade de ajustar as classificações atribuídas. Aqui surge 

então o conceito “humanização das notas”, sugerido pelo Professor 

Cooperante e que consistia no ajuste de, normalmente, um valor para cima ou 

para baixo daquele que fora encontrado através dos cálculos. A utilização 

desta estratégia permitiu-me atribuir valores que considero melhor 

representarem aquilo que cada aluno realizou ao longo do período, dando 

resposta às minhas dificuldades e inseguranças. Contudo, admito que para 

realizar este ajuste é necessário que o professor apresente uma postura justa, 

imparcial e alguma sensibilidade na altura de premiar o empenho, dedicação e 

progressão do aluno ao longo do período ou ano, para que caso exista a 

necessidade de lidar com situações como a referida de seguida, este consiga 

esclarecer o aluno e mostrar-lhe o que deve ser modificado para que os seus 

objetivos sejam atingidos. 

 

“A aluna (…) alguns minutos após a aula de Auto e Heteroavaliação, veio ao 
meu encontro, pedindo que fosse esclarecido o motivo da sua negativa. Esta 
apresentou-se muito nervosa e, minutos depois, não conseguiu conter as 
lágrimas… Admito que não foi uma situação fácil e por muito que gostasse de 
manter uma atitude segura e imparcial, senti a necessidade de tranquilizar a 
aluna, para que esta percebesse que a subida da sua nota só depende dela e 
isso não é uma meta difícil de alcançar. No final, penso que a aluna ficou bem 
mais calma e percebeu as razões que estavam por trás deste resultado, 
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mostrando-me compreensão e vontade de melhorar a sua postura durante as 
futuras aulas de Educação Física.” (Diário de Bordo, final do 1º período)  

 

Em suma, resultando a avaliação de uma análise rigorosa e objetiva do 

desempenho apresentado pelos alunos, de acordo com o estabelecido pelo 

DEFD, conjugada com uma reflexão aprofundada daquilo que cada um 

apresentou e evoluiu num determinado tempo, consegui superar os receios e 

inseguranças sentidos. Desta forma, nas aulas de autoavaliação e no decorrer 

dos vários conselhos de turma que tive o prazer de dirigir, apresentei as 

classificações encontradas com total confiança, por considerar que estas 

representavam com justiça aquilo que cada um apresentou durante 

determinado período de tempo.  

 

4.9. Professora a Tempo Inteiro 

 

Durante este ano, apesar das minhas principais tarefas estarem 

relacionadas com a turma do 12º ano, tive também a oportunidade de vivenciar 

outras experiências relacionadas com o ensino com outras turmas. Durante 

cerca de seis semanas lecionei as aulas de dança de uma das turmas do meu 

professor cooperante, do 10º ano do Ensino Profissional, bem como, algumas 

dos meus colegas estagiários.  

Todas estas experiências trouxeram-me novos conhecimentos e 

aprendizagens, nomeadamente, na postura, na instrução, no controlo e nos 

cuidados a adotar com alunos de diferentes faixas etárias. Contudo, talvez a 

experiência que me tenha transmitido estas e outras noções com uma maior 

clareza e exigência tenha sido a semana que realizei de Professora a Tempo 

Inteiro (PTI). Por sugestão do professor cooperante lecionei 22 segmentos de 

45 minutos a várias turmas do 3º ciclo e Ensino Secundário, à exceção do 11º 

ano de escolaridade, no período de uma semana. 

“A primeira coisa que retirei sobre esta experiência do PTI é a enorme 

exigência, organização e dedicação que esta profissão obriga. Um professor 

precisa de gostar e se empenhar naquilo que faz, para que o processo de 
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ensino e aprendizagem continue a beneficiar o aluno, mesmo aquele que não 

está tão recetivo a novos conhecimentos, a viver novas experiências e a 

superar as suas capacidades.” (Reflexão da semana do PTI). Nesta semana, ficou 

claro que ser professor não segue uma receita já criada, ser professor exige 

uma sensibilidade permanente para perceber qual a melhor forma de agir sobre 

uma determinada resposta do aluno. 

A grande diversidade de realidades encontradas em algumas turmas, 

durante esta semana, permitiu-me perceber que a experiência que vivenciei 

com a minha turma pode não servir de exemplo daquilo que se passa na atual 

realidade escolar. Num caso, “duas das turmas em que lecionei apresentavam 

um comportamento e atitude desadequada à aula. Os alunos não se 

encontravam motivados e muito menos interessados naquilo que lhes estava a 

ser ensinado, o que levava a que muitas vezes, nestas aulas a prioridade 

deixasse de ser ensinar ou aplicar o que fora planeado. Pelo contrário, para 

que existisse alguma organização na aula e alguns dos objetivos da Educação 

Física fossem alcançados, o importante passava a ser manter os alunos em 

empenhamento motor, não considerando muito grave o facto de estes estarem 

a exercitar alguns erros técnicos”. (Reflexão da semana do PTI). Nestas turmas com 

alunos problemáticos, os primeiros contactos deveriam ser rígidos e rigorosos, 

não dando oportunidade para conversas mais informais. Contudo, um dos erros 

cometidos esteve relacionado com isto, pelo facto de me sentir mais 

confortável e ter um maior prazer quando leciono aulas em que existe uma 

relação próxima com os alunos. Apesar disso, depois de perceber os alunos 

que tinha, iniciei uma intervenção bem mais fria, autoritária e controladora, pois 

estes alunos mostraram não perceber o limite que deve ser respeitado nesta 

relação.  

Apesar do que foi referido anteriormente, nem todas as turmas 

encontradas apresentaram um comportamento desadequado à aula. Várias 

foram aquelas que se mostraram interessadas e empenhadas nas atividades 

que estavam a ser realizadas, cooperando com o professor e querendo 

aprender e aperfeiçoar as habilidades ensinadas. Neste sentido, foi percetível 

que existe uma grande diversidade de alunos, havendo aqueles que não estão 
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nem um pouco interessados e aqueles que prestam muita atenção ao que está 

a ser transmitido.   

Com os alunos do 3º ciclo, uma das maiores dificuldades sentidas, nas 

primeiras aulas de Basquetebol lecionadas, esteve relacionada com o 

“entendimento que os alunos tinham sobre a organização dos exercícios que 

explicava. Com estas turmas, percebi que é necessário ser bem específica 

sobre aquilo que é para fazer, sendo, quase sempre, necessário utilizar a 

demonstração para que os alunos percebam a organização do exercício. Para 

além disso, o tipo de instrução dada deverá ser simples, pois muitos dos alunos 

ainda não adquiriram os conceitos básicos da modalidade abordada (…). Ao 

longo da aula é, também, necessário disponibilizar muitos estímulos e 

feedbacks motivacionais aos alunos, para que estes continuem interessados 

naquilo que estão a realizar (…)”. (Reflexão da semana do PTI)  

Antes desta semana acordei com os professores de cada turma aquilo 

que seria abordado e os objetivos que se pretendiam alcançar em cada aula, 

tendo, de seguida, elaborado e enviado todos os planos de aula referentes, aos 

quais recebi feedbacks positivos e ordem para seguir com o planeado. Durante 

a aplicação destes planos de aula percebi que muitas das turmas às quais 

lecionei não apresentam um ritmo de exercitação tão elevado como o 

esperado, bem como, rotinas de aula que penso serem vantajosas. Assim, foi, 

também positivo partilhar e refletir com os colegas professores sobre a nossa 

prática pedagógica, os exercícios utilizados, as metodologias e as estratégias 

benéficas para o processo de ensino e aprendizagem. Por exemplo, “A reação 

dos alunos apresentada aos exercícios de condição física aplicados no final 

das aulas, mostrou que esta não é uma rotina estabelecida. Apesar de pouco 

recetivos a estes momentos, a maioria dos alunos acabou por realizar os 

exercícios pedidos tal como desejado, o que mostra que com alguma 

insistência os alunos acabam por cumprir o que fora proposto, conseguindo 

alcançar os objetivos.” (Reflexão da semana do PTI).   

 Como seria esperado, essa semana, exigiu de mim uma grande 

organização, capacidade de adaptação, empenho, autocontrolo, estudo e 

exigência. Contudo, um dos maiores obstáculos foi mesmo o cansaço sentido 
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ao longo desses dias, pois, para além das tarefas que são realizadas em todas 

as outras semanas, a diferença que existe entre cada turma exigiu de mim uma 

grande capacidade de adaptação e de lidar com a enorme variedade de 

alunos. Por certos alunos nos estarem sempre a colocar à prova e a tentar 

perceber qual é o nosso ponto fraco, é necessário ter um grande autocontrolo e 

uma postura muito firme, exigindo um maior esforço do professor para o 

ensino.  

 Apesar destas situações, acredito que um dos papéis mais importantes 

do professor seja a procura do melhor que existe em cada aluno, mesmo 

naquele que coloca várias barreiras ao longo deste processo. A oportunidade 

que nos é dada quando estamos perante uma turma, não pode ser 

desperdiçada e trabalhando nós com o desporto, todos os valores inerentes ao 

mesmo devem ser transmitidos, para que estes sejam levados para o dia-a-dia 

de cada um e um ser melhor cresça em cada aluno. É isto que me leva a 

acreditar na educação e na responsabilidade que o professor tem para o futuro 

dos nossos alunos e da nossa sociedade, sendo este o principal fator que 

continua a alimentar a vontade de, um dia, conseguir exercer a profissão 

docente. 

Pretendendo o EP dar ao estudante-estagiário a oportunidade de 

contactar com a realidade escolar, penso que a experiência do PTI mostrou-se 

reveladora da profissão docente, defendendo, por isso, que caso existam as 

condições necessárias para a sua realização é de todo pertinente dinamizá-la e 

incluí-la no âmbito do EP. 

 

4.10. Uma simbiose feliz 

 

“Fico a conhecer uns passos diferentes de todos os outros passos. Os outros 

passos fazem-me fugir para debaixo da terra. Os teus hão de chamar-me para 

fora da toca, como uma música.” 

Antoine de Saint-Exupéry. “O Principezinho” (p.69) 
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A função do professor na escola vai para além do tempo que passa com 

as suas turmas e nas suas aulas. A sua atividade deve ser completa, devendo 

atuar nos mais variados contextos da ação educativa (Cunha, 2008).  

A segunda área de intervenção do EP, Participação na Escola e 

Relações com a Comunidade, engloba atividades não letivas e tem como 

principal objetivo a integração do estudante-estagiário na comunidade 

educativa e envolvente, desempenhando este tarefas dotadas de significados 

para os alunos com responsabilidade e em cooperação com os restantes 

membros da comunidade educativa (Batista & Queirós, 2013). Assim e dando 

resposta ao estabelecido nesta área, durante este ano, a minha intervenção 

não se cingiu às aulas lecionadas, mas também a alguns dos âmbitos em que 

um professor pode intervir na escola, nomeadamente, Direção de Turma, 

Desporto Escolar (DE), Atividades do Plano Anual do DEFD e ESL, entre 

outras. 

Todas as experiências que passarei a desenvolver neste capítulo, 

relativas ao relacionamento com a comunidade educativa foram um contributo 

importante para a minha formação, pois permitiram-me interagir com os vários 

elementos da comunidade educativa (professores, pais, alunos, funcionários, 

etc.), dando-me competências sociais e pessoais que enriqueceram a minha 

formação. A participação ativa, crítica e responsável que apresentei ao longo 

deste ano contribuiu para que me sentisse cada vez mais professora e parte 

integrante da escola que me tornou uma docente mais completa. 

Afirmo que estas experiências resultaram numa “simbiose feliz”, uma vez 

que todas as tarefas realizadas e interações estabelecidas no dia-a-dia 

conduziram ao progresso na minha formação, mas, principalmente, procuraram 

a melhoria do funcionamento e das relações entre a comunidade escolar. 

 

4.10.1. DE: Atividades Desportivas Escolares – Taça 3D 

 

No início deste ano letivo foi proposto pelo DEFD, que todos os 

estudantes-estagiários participassem na organização das Atividades 

Desportivas da Escola, que se faz representar há já dois anos pela Taça 3D. 
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Neste momento, foi-nos apresentada a atividade que consiste num torneio, 

realizado ao longo de todo o ano, que inclui várias modalidades (Futebol, 

Voleibol e Badminton) e que tem como principal objetivo a promoção das 

atividades físicas desportivas junto da comunidade escolar. Para além disso, 

foram discutidos os pontos fortes e menos bons desta atividade, para que 

fossem encontradas alternativas para os superassem. Apesar dos esforços 

realizados, no final desta atividade concluiu-se que, mesmo com as adaptações 

realizadas, muitas das equipas não obtiveram o sucesso desejado pela sua 

falta de interesse pelo Voleibol e Badminton, mas também, devido à duração 

alargada do torneio. Neste sentido, seria pertinente que nas próximas edições, 

não fosse dedicado tanto tempo às modalidades que não são do agrado da 

maioria dos alunos, bem como, ponderar a duração do mesmo, sendo uma 

opção a ocorrência de eventos pontuais e sem continuidade, evitando as 

desistências observadas e possibilitando a participação de um maior número 

de alunos. Assim, para o futuro, retiro a ilação que competições deste género 

podem ser benéficas para todos os alunos, caso estejam adaptadas aos seus 

gostos, capacidades, interesses e responsabilidades. 

 A minha participação nas várias sessões que se realizaram sobre esta 

atividade não foi aquela que desejava. Este aspeto deveu-se à hora das 

atividades se sobrepor aos treinos do núcleo de dança, não me permitindo 

exercer as funções de apoio e gestão como gostaria. Devido ao gosto que 

tenho pela dança e por este ter sido o meu primeiro compromisso neste ano 

letivo, optei por colocar as Atividades Desportivas da Escola em segundo lugar, 

comparecendo às mesmas apenas quando era de extrema necessidade. No 

entanto, com o desempenhar das funções que me foram atribuídas, tive a 

oportunidade de compreender as tarefas que podem ser exigidas ao professor 

neste tipo de atividades, como por exemplo, organização, gestão, controlo e 

coordenação das mesmas.  
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4.10.2.  DE: Mega Sprinter, XIV Corta Mato Escolar, Corta Mato 

Escolar Fase Ilha, Mega Salto, XIX Super Taça Escolar 

 

O Mega Sprinter, Corta Mato Escolar e o Mega Salto, realizados ao 

longo deste ano letivo, foram atividades que faziam parte do Plano Anual do 

DEFD. Ao longo das mesmas foram várias as funções que desempenhei e que 

contribuíram para o seu bom desenrolar, nomeadamente, cronometragem do 

tempo que os alunos realizavam em determinada pista, juízes de chegada, 

organização do funil, chamada para os saltos, medição dos saltos, gestão do 

material e participantes, etc.. Apesar da aparente simplicidade destas funções, 

era necessário que as mesmas fossem realizadas da melhor forma, para que 

as competições apresentassem uma boa dinâmica e organização. Assim, 

durante a realização destas tarefas senti alguma responsabilidade, uma vez 

que a ocorrência de algum erro poderia vir a comprometer os resultados 

obtidos pelos alunos, organização e sucesso do evento.  

A realização deste tipo de eventos numa escola, onde o DEFD assuma a 

responsabilidade da sua organização, permite que vários objetivos possam vir 

a ser alcançados, como é o caso da promoção do Desporto nos adolescentes e 

jovens em idade escolar, que o espírito competitivo, fair-play e o respeito pelo 

adversário sejam incutidos e que hábitos de vida saudável sejam transmitidos. 

Para além disso, momentos de convívio entre professores e alunos são 

promovidos o que contribui para a criação de uma maior proximidade entre 

estes intervenientes. Para além disso, todos estes momentos contribuíram para 

que me sentisse, cada vez mais parte de um grupo, da escola e da profissão 

docente. 

Tudo isto só é possível com o interesse e consequente afluência dos 

alunos a este tipo de eventos, devendo ser esta uma tarefa primordial de todos 

os professores de EF. Assim, na minha turma fiz vários apelos para que os 

alunos se inscrevessem, conseguindo recolher um número significativo de 

inscrições, o que me deixou bastante satisfeita.  

No Corta Mato Escolar - Fase Ilha, tive a oportunidade de acompanhar 

os alunos que obtiveram os melhores resultados na fase anterior, algumas 
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semanas antes. Esta foi uma experiência muito enriquecedora e onde senti um 

enorme prazer, uma vez que me permitiu vivenciar momentos onde os alunos 

das mais variadas escolas conviviam, sendo o Desporto o promotor de novas 

experiências, relacionamentos e conquistas. De acrescentar que durante o 

decorrer da prova exerci as funções de árbitra de chegada, o que também me 

permitiu aplicar os conhecimentos obtidos no Curso de Arbitragem de Atletismo 

que frequentei durante este ano, promovido pela Associação de Atletismo de 

São Miguel. 

A XIX Super Taça Escolar que decorreu nos dias 27 e 28 de Maio e que 

é organizada pelo DEFD da ESL desde a sua primeira edição, poderá ser 

considerado o evento “rei” do mesmo grupo, uma vez que, envolve um elevado 

número de pessoas, tendo neste ano atingido as 436, entre alunos, 

provenientes de três escolas da cidade de Ponta Delgada, árbitros, professores 

acompanhantes e pessoal de apoio às competições. Neste evento são 

incluídas modalidades que fazem parte do programa de EF, nomeadamente o 

Basquetebol, Futebol e Voleibol (modalidades coletivas) e Ginástica e Atletismo 

(modalidades individuais), o que faz adivinhar um elevado nível organizativo e 

impacto na comunidade escolar.  

A elevada dimensão deste evento foi testemunhada por mim ao longo da 

sua preparação e realização, uma vez que me foi confiada a responsabilidade 

de realizar algumas destas tarefas na condição de principal apoio do 

comissário do evento, o Professor Cooperante. Durante o evento fiquei 

responsável, entre outras coisas, pelo entrega de t-shirts e águas aos 

participantes e introdução e lançamento dos resultados de cada competição. 

Mais uma vez, nesta última função senti uma enorme responsabilidade, pois 

precisei de garantir que nenhum erro fora realizado durante o preenchimento 

das fichas de resultados, para que as classificações estivessem de acordo com 

o decorrido na competição.  

Em suma, todas estas experiências foram muito enriquecedoras, 

proporcionaram-me a aquisição de novos conhecimentos e competências 

relacionados com a organização deste tipo de atividades, o que contribuiu para 

o desenvolvimento de uma formação mais completa. Assim, no futuro, caso 
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seja necessário, saberei como intervir, organizar e realizar de forma adequada 

tarefas relacionadas com esta área da docência.  

 

4.10.3. DE: Laranjeiras Clube 

 

O Laranjeiras Clube é um Clube Desportivo Escolar sedeado na ESL, 

que, anualmente, procura promover o desporto, hábitos de vida saudável e o 

convívio entre a comunidade envolvente, integrando diversas atividades 

distribuídas nas mais variadas modalidades. No momento em que tomei 

conhecimento pelo Professor Cooperante (presidente do clube) da existência 

de um núcleo de Dança no ano transato, percebi que esta seria uma 

possibilidade a ponderar, pois poderia conjugar o prazer da Dança com a 

experiência de ser responsável por um grupo de alunos fora do contexto das 

aulas. Uma vez que uma das professoras do DEFD também se interessou por 

esta ideia, durante todo o ano, realizámos um trabalho conjunto que, apesar 

das dificuldades muitas vezes sentidas, permitiu alcançar uma evolução do 

desempenho das participantes e momentos de muito entusiasmo e criatividade.  

Nos primeiros meses deste grupo, a afluência de alunos não alcançara 

um número muito alargado, sendo necessário continuar a realizar atividades 

que promovessem as suas qualidades e dinâmicas (ver anexo 6). Considero 

que a principal razão para esta ocorrência está relacionada com a fraca 

responsabilidade e compromisso que algumas das participantes apresentaram, 

o que pode ser devido ao escalão etário ou à influência dos pares. 

Apesar disso, foram inúmeras as atuações realizadas em vários 

momentos do ano, nomeadamente, o Flashmob no Halloween, na festa de 

Natal da escola, na Corrida de São Silvestre em pleno centro da cidade, no 

Torneio de Badminton da escola, na Maratona de Dança, na cerimónia de 

encerramento da Super Taça Escolar, no Dia Mundial da Dança, no Sarau 

Escolar, entre muitas outras. Em todas estas atuações, nós, as responsáveis 

pelo grupo, atuámos junto das alunas, para que estas sentissem confiança e 

percebessem que o erro pode acontecer a qualquer um, não podendo ser um 

impedimento de atuar ou não para um público. 
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Nos momentos que antecediam estas atuações era grande o 

nervosismo, mas também o entusiasmo e envolvência gerada, que tornava 

cada vez maior a relação entre todos os elementos do grupo. Foi muito bom 

testemunhar e acompanhar estas diferentes reações e, ainda, perceber que a 

minha presença e o meu apoio era muito importante para aquelas alunas. 

Muitas vezes era comigo que elas falavam sobre os seus receios, estando 

sempre à espera de uma palavra de conforto e de confiança.  

Todo o trabalho realizado e tempo disponibilizado, ao longo deste ano, 

veio-se a tornar compensador, pelos momentos vividos, coreografias criadas e 

relação gerada com as alunas. Com estas atividades ficou claro que a 

intervenção estabelecida deve ser bastante diferente daquela que acontece 

nas aulas, uma vez que nestas as alunas apresentam-se de forma voluntária, 

pelo gosto que partilham pela modalidade.   

Uma outra atividade que promovi em conjunto com uma professora 

dentro do Laranjeiras Clube, que se encontrava associada ao Programa Açores 

Ativo, foram as aulas de Fitness para professores da ESL ou de outras escolas. 

Para além dos hábitos de vida saudável que se pretendia incutir nestas aulas e 

a prática de exercício físico, um outro objetivo era proporcionar aos seus 

participantes momentos de convívio, onde o trabalho fosse colocado de lado e 

onde estes tivessem a oportunidade de dedicar algum tempo a si.   

Sempre que a professora responsável pelo grupo não tinha possibilidade 

de lecionar uma determinada aula, esta função ficava à minha 

responsabilidade, o que me permitiu não só desenvolver as minhas 

competências nesta área, mas também, trabalhar com uma faixa etária 

diferente, obrigando-me a adaptar a minha intervenção. Em termos pessoais 

estes momentos permitiram-me ainda fugir da rotina do dia-a-dia e criar uma 

relação mais próxima e em alguns casos amigável com outras professoras.   

De salientar que no Jantar de Natal da escola, o grupo de professores 

apresentou uma pequena atuação a todos os presentes, sendo este um 

momento de muita alegria e entusiasmo. Enquanto estes encararam este 

momento com descontração, o grupo de dança de alunas, levavam a situação 

com mais seriedade e nervosismo. Assim, foi muito interessante perceber e 
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vivenciar as diferenças que existem entre estes dois grupos, tornando-se esta 

uma experiência bastante enriquecedora.  

 

4.10.4. XIII Romaria Escolar 

 

A Romaria Escolar baseia-se numa tradição centenária da ilha de S. 

Miguel, onde um grupo de homens, chamados de romeiros, dá a volta à ilha a 

pé, durante uma semana da Quaresma e parando em todas as igrejas por onde 

passa. Esta é uma tradição católica e, por isso, poderá atrair um maior número 

de pessoas que partilhem esta crença. No entanto, na romaria escolar toda a 

comunidade das várias escolas envolvidas é bem-vinda, sejam alunos, pais, 

Encarregados de Educação, familiares e amigos, pessoal docente e não 

docente, etc.. 

Alguns dos motivos que me levaram a participar nesta atividade, dizem 

respeito à grande envolvência que a mesma apresenta, integrando toda a 

comunidade educativa de várias escolas da cidade; tratar-se de uma tradição 

da ilha de S. Miguel que a escola tenta representar, sendo este um ótimo meio 

para conhecer um pouco mais as tradições da região; estar relacionada à igreja 

que acredito, o que me possibilita alguns momentos de fé e oração com toda a 

comunidade educativa. Por estes motivos e apesar da hora de início da 

atividade, pus-me a caminho às 4:30h, junto com 95 irmãos, cheios de força e 

fé. 

Durante o percurso tive a oportunidade de acompanhar a coordenadora 

do DEFD da escola, como parceira e irmã de caminhada. Esta experiência 

valeu também porque podemos partilhar momentos de oração e conversa, 

onde fiquei a saber um pouco mais sobre a origem, regras, rituais e o sentido 

de fazer uma romaria, bem como, dar a conhecer as tradições da minha 

cidade. Para além disso, discutimos alguns assuntos da profissão que um dia 

iremos partilhar, tornando-se muito construtivo ouvir e testemunhar este grande 

exemplo de profissional.  

Também no dia 3 de março, o grupo de Romeiros da Ribeira Grande 

visitou a escola na parte da manhã. Para além da admiração que tenho por 
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estes homens que se sacrificam e partilham tamanha fé, comoveu-me toda a 

envolvência da comunidade escolar e a preparação que as funcionárias da 

escola tiveram para a chegada deste grupo. É bonito ver que as tradições 

continuam vivas e que a escola exerce um importante papel na promoção das 

mesmas com os mais novos.   

 Por vezes não sei como reagir a tamanha bondade e muito mais quando 

isso acontece de uma forma tão inesperada e de quem não esperaríamos. Foi 

isso que aconteceu quando a professora Gabriela pediu ao irmão mestre deste 

grupo que me entregasse um presente. Era um livro de orações, fruto de uma 

conversa tida uns dias antes na romaria escolar. Mas isso não foi tudo, este, de 

seguida, entregou-me um crucifixo dos romeiros. Não sei o que fiz para o 

merecer, mas é grande a emoção e gratidão que tenho por estes gestos 

simples de quem pouco ou nada conheço.  

 A Romaria Escolar e todas as vivências e momentos de reflexão e 

oração que esta me proporcionou levam-me a acreditar que a escola continua 

a ser um lugar de aprendizagens significativas, não só relacionadas com as 

matérias de ensino, mas, também, com a cultura em que está inserida.   

 

4.10.5. Maratona de Dança 

 

Como é percetível ao longo deste documento, um dos meus maiores 

prazeres é a Dança. Não só pelo movimento e pela atividade que esta integra, 

mas, principalmente, pela liberdade e felicidade que me proporciona quando a 

pratico. Por este motivo, o convite para participar como jurada da Maratona de 

Dança, organizada pela Associação de Estudantes, foi recebido e aceite com 

muito agrado. 

Durante este evento foram vários os aspetos que me surpreenderam 

pela positiva, sendo a enorme afluência de alunos, aquele que se mostrou mais 

relevante. Foram mais de 200 os participantes na maratona, tendo a sua 

grande maioria, participado com o intuito de se divertir com os seus colegas, 

não se preocupando com a competição inerente e estando durante várias 

horas em atividade. Assim, ficou claro para todos que este é um dos eventos 
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mais importantes da escola, por toda a sua envolvência, participação e 

visibilidade, uma vez que foram muitos os alunos e professores que apesar de 

não estarem a participar na competição, marcaram presença a assistir à 

mesma, contribuindo para um ambiente mais participativo e integrador de toda 

a comunidade escolar. Também é de ressalvar a qualidade da organização, por 

todos os aspetos inerentes à atividade: desde o local escolhido e preparado 

para o evento, os aspetos logísticos necessários para a inscrição dos alunos e 

sua participação, distribuição de funções durante os vários momentos 

(distribuição de águas, apresentação, controlo da atividade, etc.) e tudo aquilo 

que estava relacionado com o evento. A garantia que todos estes aspetos 

estavam controlados foi, sem qualquer dúvida, um dos fatores que contribuiu 

para que este evento fosse um sucesso.  

Apesar de esta não ser uma atividade organizada pelo DEFD da escola, 

a sua inserção no plano de atividades da mesma, é da sua responsabilidade. 

Para além disso, estando o desporto, o movimento e a atividade física 

desportiva presente em todos os momentos deste evento, o apoio prestado à 

organização por este grupo não poderia deixar de acontecer.  

Ao longo do tempo em que os participantes se encontravam a dançar e 

a minha função enquanto jurada era realizada, foram vários os sentimentos 

vividos. Por um lado, o prazer de ver todos aqueles alunos a divertirem-se com 

a dança e a estarem em exercício um largo período de tempo e, por outro, a 

responsabilidade que sentia em realizar a minha função o melhor possível, 

querendo que as minhas decisões fossem justas e estivessem de acordo com 

o desempenho apresentado por cada um. No final, senti que a equipa de 

jurados desempenhou as suas funções de forma adequada, ficando satisfeita 

com as decisões tomadas. O ambiente entre estes foi muito alegre e 

descontraído, sendo a relação professores do quadro da escola, estudante-

estagiária e aluno, de um enorme respeito e sentido de humor.  

A Maratona de Dança, bem como o Sarau Escolar foram, para mim, um 

dos marcos deste ano letivo, uma vez que, nestas atividades percebi a 

importância que a participação ativa na escola, por parte do professor, é 

fundamental para a sua integração e crescimento, mas também, contribui para 
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um ambiente mais próximo, de confiança e partilha entre todos os elementos 

da comunidade educativa.     

 

4.10.6. Sarau Escolar 

 

Como referido anteriormente, o Sarau Escolar realizado no último dia de 

aulas deste ano letivo, foi um marco importante no meu EP. Para além de 

assinalar o encerramento de um ano cheio de desafios e conquistas, permitiu, 

também promover a interdisciplinaridade, envolvendo toda a comunidade 

escolar. 

Todo o trabalho desenvolvido para a concretização deste evento foi da 

responsabilidade do DEFD, tendo os estudantes-estagiários um papel muito 

importante na criação de atuações que integrassem o maior número de alunos 

nas mais variadas modalidades desportivas. Desta forma, foi possível integrar 

num só espetáculo muitas das áreas de interesse dos adolescentes e jovens 

da escola, mostrando todo o talento e criatividade presente na mesma.  

Considero que o meu contributo foi muito importante para a realização 

deste evento, uma vez que ao longo do mesmo foi apresentada uma atuação 

do núcleo de Dança, bem como, exibida a atuação elaborada para duas turmas 

do 12.º ano de escolaridade, sendo uma delas a que lecionei durante este ano.  

A criação desta sequência foi realizada em várias fases, organizando, 

inicialmente, reuniões com alguns alunos, com vista a criar uma ideia base que 

pudesse, posteriormente, ser desenvolvida. De seguida, foram elaboradas as 

coreografias que deveriam constituir toda a atuação e, finalmente, os ensaios 

da mesma, durante as aulas de EF. Na base desta atuação estava a ideia de 

transmitir a felicidade que todos os alunos sentem ao terminarem uma fase tão 

importante da sua vida, o ensino secundário, integrando alguns dos talentos da 

turma. Assim, a atuação fora constituída por vários momentos que 

acompanhavam uma música, sendo o primeiro com uma aluna a cantar, 

seguindo-se um aluno a tocar trompete e outra a dançar ballet, sempre 

acompanhados pelos seus colegas; no final, todos os alunos se juntaram e 
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realizaram uma coreografia que terminou com o lançamento do seu chapéu de 

finalista.  

 

“No final de uma fase tão importante para estes alunos, a conclusão do Ensino 
Secundário, serão aqui apresentados alguns dos talentos conhecidos. Com a 
harmonia de movimentos, uma voz angelical e um trompete imponente será 
formado um conjunto unido que tenta representar a alegria de terminar um ciclo 
e iniciar um novo percurso que se espera feliz!” (Apresentação da atuação) 

 

Foi com um enorme orgulho que pude testemunhar o desempenho que 

os alunos apresentaram na elaboração de uma atuação que foi pensada e 

realizada para eles. Alunos que ao longo do ano mostraram algum 

desinteresse e falta de motivação, participaram com entusiasmo neste 

momento, partilhando comigo que este fora um episódio importante, que ficará 

guardado na sua memória.   

Depois do discurso de encerramento, foi o momento de realizar uma 

pequena animação, envolvendo todos os presentes, onde estes 

acompanhavam os movimentos que executava ao som de uma música. Neste 

final tão dinâmico e participativo, foi enorme a emoção contida, por sentir que 

este era o fim de um exigente percurso. Nada poderia ser melhor do que 

terminar este ano com muitos daqueles que me acompanharam, criando um 

momento único de alegria e satisfação. No entanto, o gesto que os alunos da 

minha turma tiveram de seguida foi extremamente gratificante, entregando-me 

um ramo de flores e lendo-me uma carta elaborada pelos mesmos que, 

segundo eles, demonstrava o reconhecimento do trabalho que desenvolvi com 

os mesmos, ao longo deste ano.   

Em suma, o Sarau Escolar marcou o final do ano de estágio, provando-

me que todo o trabalho realizado e sacrifícios porque passei, trouxeram-me 

inúmeras aprendizagens e um enorme sentimento de dever cumprido, 

orgulhando-me de tudo aquilo que desenvolvi e de todas as mudanças e 

ensinamentos que permiti aos meus alunos.  

 



131 
  

4.10.7. Direção de Turma 

 

As funções da Direção de Turma que vivenciei com a professora 

responsável pela minha turma mostraram-me um outro lado do que é ser 

professor e mais especificamente, o que é ser Diretor de Turma. Nestes 

momentos, consegui perceber que o trabalho de direção de turma, não é 

apenas realizar as tarefas administrativas a que este obriga. Importante, nesta 

tarefa é, sem dúvida, manter cada um dos alunos no caminho certo e, a partir 

daí, mostrar-lhes as condições necessárias para concluir cada ano com 

sucesso.  

Todas as experiências vivenciadas neste contexto permitiram-me 

perceber que o Diretor de Turma deve exercer funções a vários níveis 

(pedagógica, administrativa…), devendo ter a capacidade de se relacionar de 

forma adequada com os diferentes intervenientes (alunos, professores, 

Encarregados de Educação, direção da escola, etc.). Para além disso, deve 

ainda conhecer e compreender as leis que regulam o seu cargo, para que 

quando exigida a sua aplicação esta seja feita de forma adequada.  

A autonomia que me foi confiada pela Diretora de Turma permitiu-me 

ganhar novos conhecimentos sobre esta área da docência, realizando ao longo 

do ano inúmeras tarefas, sob a sua orientação, tais como: analisar o processo 

de cada aluno, realizar o estudo estatística da informação obtida através do 

preenchimento das Fichas Individuais, fazer o levantamento/justificação 

semanal das faltas de presença/material/pontualidade de cada um deles, 

contactar os Encarregados de Educação sempre que necessário, através de 

carta ou chamada telefónica, anotando esta informação no processo do aluno, 

atualizar o mesmo, manter o dossier de turma organizado para que fosse de 

fácil consulta, preparar e auxiliar as tarefas da presidente do Conselho de 

Turma em cada período, estar presente nas reuniões de Encarregados de 

Educação, colaborando na entrega das classificações de cada aluno, organizar 

algumas das Visitas de Estudo realizadas com a turma, seja no âmbito da EF 

ou de outras disciplinas, etc..  
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Ao longo do ano, fui-me apercebendo que no que se refere à 

assiduidade e pontualidade dos alunos não se estavam a obter os resultados 

pretendidos, o que penso se ter devido não só à forma como cada aluno 

encara a escola e à sua responsabilidade e maturidade, mas também ao tipo 

de intervenção exercida pela Diretora de Turma. Em diferentes situações 

considero que esta deveria ser mais rígida, aplicando aquilo que está 

estabelecido para determinada ocorrência, como por exemplo, na recusa de 

justificações de faltas sem um motivo plausível ou que tenham excedido o 

prazo limite de entrega. Com estas decisões os alunos tornar-se-iam mais 

responsáveis e mudariam de atitude, para evitar as consequências legais do 

seu excesso de faltas.  

Assim, entendo que o Diretor de Turma deverá agir de forma coerente e 

imparcial neste tipo de situações, devendo ter a sensibilidade para perceber 

cada caso e agir de forma adequada com o tipo de alunos de que é 

responsável. Para além disso, devido à elevada quantidade de trabalho 

burocrático que lhe é exigido, este também deve ser organizado e prático, de 

forma a facilitar as suas funções.  
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5. Conclusões e Perspetivas para o futuro 

 

“Se tanto me dói que as coisas passem 

É porque cada instante em mim foi vivo 

Na busca de um bem definitivo 

Em que as coisas de Amor se eternizassem.”  

Sophia de Mello Breyner Andresen. “Se” (p.38)  

 

 Muitas vezes magoa saber que as coisas, as situações, as pessoas 

desaparecem e temos a total noção que não voltam mais. Porém, é necessário 

que estas partam para que haja espaço para novos momentos, conhecimentos 

e sentimentos, novas conquistas e experiências, um novo crescimento. Tudo 

isto não significa que o passado seja esquecido. Ele fica na nossa memória 

caso tenha sido vivido intensamente e com Amor.  

 Foi o que aconteceu durante este ano em que realizei o Estágio 

Profissional, a última fase da minha formação inicial. Para trás deixo inúmeras 

aprendizagens, resultantes da minha total entrega e dedicação e de tudo 

aquilo que os outros (professores, alunos…) me permitiram experienciar. 

Graças a isso tive a oportunidade de “viver a escola” que me acolheu, 

relacionar-me com todos os que me rodeavam e que me ensinaram algo mais 

e, principalmente, entender os meus alunos. Talvez esta tenha sido a maior 

batalha deste ano, cativar os alunos para as aulas, para a aprendizagem, para 

a sua superação e para que acreditassem neles próprios. Não bastou ensinar, 

foi necessário “ser humana”, compreendendo os seus feitios, interesses e 

problemas, envolvendo-me na sua vida escolar, confiando neles e valorizando-

os, provando estar preocupada e interessada no seu sucesso. Assim, ficou 

claro para mim que não é só a função pedagógica que interessa na profissão 

docente, é também necessário criar relações, pois a partir daí existirá uma 

maior disponibilidade, entreajuda, cooperação e respeito entre todos, o que, 

consequentemente, levará a um processo de ensino e aprendizagem de maior 

qualidade e significado.  
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 Como foi referido ao longo deste documento, a partir do excerto retirado 

do livro “O Principezinho”, saber que somos eternamente responsáveis por 

quem cativámos, faz-nos pensar um pouco sobre o poder das nossas ações. O 

professor no geral e o professor de EF em particular, deverá, assim, refletir de 

forma crítica e profunda sobre tudo aquilo que envolve a sua prática, 

percebendo se as estratégias utilizadas, postura apresentada e intervenção 

feita são as mais adequadas para os alunos da turma e para alcançar os 

objetivos propostos. Durante este ano, estas foram algumas das premissas 

que tentei seguir, colocando sempre sobre reflexão a minha prática, para que 

esta fosse controlada, avaliada e, se necessário alterada, para benefício da 

aprendizagem dos alunos. Muitas vezes isso acabou por acontecer, provando 

que no EP o erro é encarado como uma oportunidade para adquirir novas 

aprendizagens, resultantes de uma atitude proativa, preocupada, crítica e 

recetiva.  

Todas as vivências passadas durante este ano, com os alunos, 

professores e toda a comunidade educativa, permitiram-me desenvolver e 

ganhar novas competências e habilidades que são inerentes à profissão 

docente. Em primeiro lugar, aquelas que estavam relacionadas com o 

processo de ensino e aprendizagem foram as que se tornaram mais 

desafiantes, uma vez que, exigiram de mim uma enorme capacidade de 

adaptação às inúmeras circunstâncias e imprevistos da aula, bem como, o 

recrutar de muitos dos conhecimentos adquiridos em anos anteriores e que 

deveriam ser colocados em prática de forma correta e eficaz. Por outro lado, 

sinto que a participação na escola e as relações que deveriam ser criadas com 

a comunidade, através das várias áreas de intervenção do professor, 

possibilitaram-me ser uma profissional cada vez mais completa e que é parte 

integrante da escola. Tudo isto foi possível graças às valiosas orientações 

daqueles que me rodeavam mas, também, ao tempo de qualidade que 

dediquei a estar na escola, porque uma das coisas que tornam os momentos 

especiais e únicos é exatamente o tempo que lhes é dedicado. 

 Todas as expetativas que coloquei para este ano de EP foram 

correspondidas e em certos aspetos ultrapassadas, uma vez que consegui 
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superar muitos dos meus receios relativos às minhas capacidades para 

exercer esta profissão. Como ficou claro durante este ano, apesar de todas as 

dificuldades e inseguranças sentidas inicialmente, mostrei ter competências 

para solucionar os vários constrangimentos que foram ocorrendo, 

preocupando-me com o processo de ensino e aprendizagem e com a obtenção 

do sucesso do mesmo. Neste sentido, considero que saio vitoriosa desta luta, 

não só pelas conquistas que alcancei, mas por me sentir apta para encarar 

novos desafios da profissão docente.  

 Por tudo isto, o EP apresentou-se como uma oportunidade de caráter 

único e bastante significativo para o desenvolvimento das minhas 

competências profissionais associadas ao ensino da EF, o que não significa 

que a formação acabe aqui, uma vez que esta é contínua e inacabada, 

buscando a (re)construção de conhecimentos para uma prática com cada vez 

mais qualidade.  

Assim, mergulhando pelo passado e saboreando o presente, entrego-me 

sem receio ao futuro, acredito que “ser professora de Educação Física” é a 

minha vocação e será esta a profissão que irei desempenhar por muitos anos, 

porque o mundo pertence a quem se atreve e a vida é “muito” para ser 

insignificante. 

 

“Sim, digo e grito de fronte erguida e peito aberto e ufano: sou 

professor e tenho imenso orgulho nisso. Por pertencer ao número 

daqueles que se empenham em realizar a possibilidade de fazer o 

Homem, de sagrar de Humanidade todos e cada um, para darmos um 

nível aceitável à nossa imperfeita perfeição.”  

(Bento, 2008, p. 41)
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Anexo 1 – Questionário 

 

Níveis de motivação dos alunos nas aulas de Educação Física 
        O questionário que se segue faz parte de um estudo de investigação que está a ser realizado no âmbito 

do Mestrado de Ensino de Educação Física nos Ensinos Básico e Secundário, da Faculdade de Desporto da 

Universidade do Porto e que pretende perceber quais os níveis de motivação dos alunos nas aulas de 

Educação Física.  

        O preenchimento deste questionário é voluntário. Se participares, lê com atenção cada pergunta ou 

afirmação e responde segundo o que pensas. Neste questionário, não existem respostas certas ou erradas. 

Não escrevas o teu nome em nenhuma parte do questionário. Agradecemos que preenchas na totalidade as 

questões apresentadas e garantimos-te que o anonimato e a confidencialidade das respostas serão sempre 

mantidos.  

        Caso tenhas dúvidas sobre alguma questão, não hesites em perguntar. 

        Obrigada pela colaboração! 

I DADOS PESSOAIS  

1. Sexo:     Masculino                Feminino                        2.    Idade:  ____ Anos 
3. Praticou ou pratica (durante pelo menos um ano) alguma atividade desportiva? Sim         Não 

             Se sim, qual? _________________________________________________________________ 
4. Classificação na disciplina de Educação Física no 1º período do ano corrente:  ____ Valores  

II QUESTÕES REFERENTES À MOTIVAÇÃO EXTRÍNSECA 

        Lê com atenção as questão que se seguem e coloca um círculo na resposta que mais se adequa à tua 
situação. As opções de resposta são de 1 a 5, correspondendo 1 a “discordo totalmente” e 5 a “concordo 
totalmente”. 

1 Participo nas aulas de Educação Física porque: 

a) Faz parte do currículo da escola 1 2 3 4 5 

b) Preciso tirar boas notas 1 2 3 4 5 

c) O meu rendimento é melhor que o dos meus colegas 1 2 3 4 5 

d) Estou com os amigos 1 2 3 4 5 

2 Eu gosto das aulas de Educação Física porque: 

a) Esqueço as outras aulas 1 2 3 4 5 

b) O professor e os meus colegas reconhecem a minha performance  1 2 3 4 5 

c) Sinto-me integrado no grupo 1 2 3 4 5 

d) As minhas opiniões são aceites 1 2 3 4 5 

e) Saio-me melhor que os meus colegas 1 2 3 4 5 
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3 Não gosto das aulas de Educação Física porque: 

a) Não me sinto integrado no grupo 1 2 3 4 5 

b) Tiro nota baixa 1 2 3 4 5 

c) Alguns colegas querem demonstrar que são melhores que os 
outros 

1 2 3 4 5 

d) Os meus colegas riem-se das minhas falhas 1 2 3 4 5 

e) O professor compara o meu rendimento com o de outro aluno 1 2 3 4 5 

f) Não simpatizo com o professor 1 2 3 4 5 

g) As minhas falhas fazem com que eu não pareça bom para o 
professor 

1 2 3 4 5 

III QUESTÕES REFERENTES À MOTIVAÇÃO INTRÍNSECA 

1 Participo nas aulas de Educação Física porque: 

a) Sinto-me saudável com as aulas 1 2 3 4 5 

b) As aulas dão-me prazer 1 2 3 4 5 

c) Gosto de aprender novas habilidades 1 2 3 4 5 

d) Acho importante aumentar os meus conhecimentos sobre o 
desporto e outros conteúdos 

1 2 3 4 5 

e) Gosto de atividades físicas 1 2 3 4 5 

2 Eu gosto das aulas de Educação Física porque: 

a) O que eu aprendo faz-me querer praticar mais 1 2 3 4 5 

b) Aprendo uma nova habilidade 1 2 3 4 5 

c) Compreendo os benefícios das atividades propostas em aula 1 2 3 4 5 

d) As atividades dão-me prazer 1 2 3 4 5 

e) Dedico-me ao máximo à atividade 1 2 3 4 5 

f) Movimento o meu corpo 1 2 3 4 5 

3 Não gosto das aulas de Educação Física porque: 

a) Quase não tenho oportunidade de jogar 1 2 3 4 5 

b) Exercito pouco o meu corpo 1 2 3 4 5 

c) Não consigo realizar bem as atividades 1 2 3 4 5 

d) Não sinto prazer na atividade proposta 1 2 3 4 5 

e) Não há tempo para praticar tudo o que gostaria 1 2 3 4 5 

IV O que te motiva/desmotiva nas aulas de Educação Física? 

_________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________ 
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Anexo 2 – Guião de Entrevista Semiestruturada 

 

Guião de Entrevista Semiestruturada 

 

Tema: Níveis de motivação dos alunos nas aulas de Educação Física. 

Objetivos Gerais 

1. Identificar as razões que estão na base da atitude apresentada pela maioria dos 

alunos, durante as aulas de Educação Física.  

2. Perceber se a desmotivação apresentada pelos alunos está relacionada com a 

disciplina de Educação Física ou se se trata de uma posição em relação à escola. 

3. Examinar os entendimentos dos alunos, acerca do que é a motivação, o que é ser um 

bom professor de Educação Física e o que entendem por boas aulas de Educação 

Física. 

4. Explicitar fatores que poderiam ser introduzidos no processo de ensino e 

aprendizagem, de modo a contribuir para o aumento da sua motivação para as aulas 

de Educação Física.  

 

Considerações Éticas 

A entrevista será gravada em áudio para que possa ser objeto de transcrição e de 

análise em função dos propósitos da pesquisa. Caso não se sinta confortável com esta situação 

não deverá hesitar em dizer. A gravação desta sessão estará sempre à sua disposição, sendo 

que a confidencialidade da informação e o anonimato estarão salvaguardados.  

 

Caraterização do Aluno 

1. Sexo:  Masculino ____ Feminino ____  

2. Idade: ____ anos 

3. Praticou ou pratica (durante pelo menos um ano) alguma atividade desportiva?

 Sim ____ Não ____       Qual? ______________________  

4. Classificação na disciplina de Educação Física no 1º período do ano corrente:  

____ Valores 

 

 

 



 

XXX 
 

Vivências Anteriores 

1. Tendo em conta as experiências em Educação Física que tiveste até hoje, gostaria 

que me explicasses, sucintamente, o que é para ti a Educação Física. 

a) Quais os benefícios que identificas nela?  

b) Qual a sua importância para a tua formação? Porquê?  

2. Como se alterou a perceção que tinhas sobre a Educação Física desde o início do ano 

letivo até agora? Quais os fatores que influenciaram esta mudança? 

 

A aula de Educação Física 

1. Quando vais ter aula de Educação Física, o que pensas de imediato? Porque achas 

que esse pensamento surge? 

a) O pensamento que surge tem um caráter positivo ou negativo? 

b) Porque achas que isso acontece? (vivências passadas, estereótipo sobre a 

disciplina, gosto/desagrado e interesse/desinteresse pela disciplina, sentes-te 

competente/incapaz, etc.) 

2. O que é para ti a motivação? (sentir-se motivado para algo) 

3. Qual o teu grau de motivação para as aulas de Educação Física? Porquê? 

a) Quais as razões para a motivação/desmotivação apresentada? 

(gosto/desagrado pela modalidade abordada, gosto/desagrado pela prática 

desportiva, boa/fraca aptidão física, aulas interessantes/desinteressantes, 

etc.). 

4. O que te motiva/desmotiva nestas aulas? (a postura da professora, o tipo de 

exercícios utilizados, a competição imposta, o trabalho com o corpo, o trabalho em 

equipa, as habilidades abordadas, etc.). 

5. Se entenderes que as aulas de Educação Física são desmotivantes, quais os aspetos 

que deveriam ser alterados para que elas se tornassem motivantes? (a postura da 

professora, o tipo de exercícios utilizados, a competição imposta, o trabalho com o 

corpo, o trabalho em equipa, as habilidades abordadas, etc.). 
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A professora de Educação Física 

1. O que é para ti um bom professor de Educação Física? (de acordo com as tuas 

vivências anteriores e das conceções que tens sobre ser um bom professor e a 

disciplina de Educação Física) 

2. O que pensas do trabalho que a professora de Educação Física tem desenvolvido? 

(relativamente à sua competência, exigência, organização, ao modo como o trabalho 

está a ser desenvolvido, se este tem em consideração os alunos, as suas capacidades e 

potencialidades, etc.) 

3. O que alteravas no desempenho da professora para que o processo de ensino e 

aprendizagem fosse maximizado? 

 

O aluno e a escola 

1. Porque frequentas a escola? (porque gosto de aprender, necessito de mais 

conhecimentos para a minha vida futura, quero prosseguir os estudos e ingressar no 

Ensino Superior, estou com os meus amigos, não quero trabalhar, sou obrigado, etc.) 

2. Qual a tua motivação para completares o Ensino Secundário? Porquê? 

 

Considerações finais 

Há mais algum aspeto que gostasses de referir acerca deste tema? 

Relembro que caso queiras ter acesso à gravação desta sessão, a mesma será colocada 

à tua disposição. 

Muito obrigada pela colaboração! 
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Anexo 3 – Consentimento Informado dos Encarregados de Educação 

 

Consentimento Informado dos Encarregados de Educação 

 

Eu, ______________________________________________ Encarregado/a de 

Educação do/a aluno/a _____________________________________ da turma A do 12º ano 

de escolaridade, da Escola Secundária das Laranjeiras, AUTORIZO/NÃO AUTORIZO (riscar o que 

não interessa) o meu educando a responder a um questionário sobre “Níveis de Motivação dos 

Alunos nas aulas de Educação Física”, parte integrante de um estudo de investigação que está 

a ser realizado no âmbito do Mestrado de Ensino de Educação Física nos Ensinos Básico e 

Secundário, da Faculdade de Desporto da Universidade do Porto.  

 

____ de ______________ de ______ 
        (Dia)                    (Mês)                        (Ano) 

_____________________________________ 
(Assinatura do/a Encarregado/a de Educação) 

 
_____________________________________ 

(Assinatura do Estudante) 

 
 
 

Consentimento Informado dos Encarregados de Educação 

 

Eu, ______________________________________________ Encarregado/a de 

Educação do/a aluno/a _____________________________________ da turma A do 12º ano 

de escolaridade, da Escola Secundária das Laranjeiras, AUTORIZO/NÃO AUTORIZO (riscar o que 

não interessa) o meu educando a responder a um questionário e a realizar uma entrevista 

presencial sobre “Níveis de Motivação dos Alunos nas aulas de Educação Física”, parte 

integrante de um estudo de investigação que está a ser realizado no âmbito do Mestrado de 

Ensino de Educação Física nos Ensinos Básico e Secundário, da Faculdade de Desporto da 

Universidade do Porto.  

   

____ de ______________ de ______ 
        (Dia)                    (Mês)                        (Ano) 

_____________________________________ 
(Assinatura do/a Encarregado/a de Educação) 

 
_____________________________________ 

(Assinatura do Estudante) 
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Anexo 4 – Comparações das médias das respostas dadas em cada questão  

 

Pergunta 1 – “Participo nas aulas de Educação Física porque:” 

 

Pergunta 2 – Eu gosto das aulas de Educação Física porque:” 

 

Pergunta 3 – “Não gosto das aulas de Educação Física porque:”
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Anexo 5 – Resultados de cada alínea do Questionário 

 



 

XXXV 
  

Anexo 6 – Cartazes de divulgação do Núcleo de Dança 

 

 

 


