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Resumo 

A elaboração do presente relatório de estágio advém do plano de 

estudos do Mestrado em Ensino da Educação Física nos Ensino Básico e 

Secundário da Faculdade de Desporto da Universidade do Porto. Pretendo 

com o presente trabalho, relatar parte das experiências vividas no âmbito do 

Estágio Profissional (EP) realizado no Agrupamento de Escolas de Ermesinde, 

mais precisamente na Escola Secundária de Ermesinde. Fiz parte de um dos 

dois núcleos de estágio integrados na Escola Secundária de Ermesinde tendo 

tido como Professor Cooperante o Mestre Eduardo Rodrigues e como 

Orientadora de estágio a Professora Doutora Paula Silva. O relatório é 

subdividido em cinco grandes capítulos: Capítulo I – Introdução; Capítulo II – 

Enquadramento autobiográfico; Capítulo III – Enquadramento institucional; 

Capítulo IV – Prática profissional; Capítulo V – Conclusões. No primeiro 

capítulo tenho como principal objetivo efetuar uma apresentação global dos 

assuntos que irei argumentar ao longo do relatório. No segundo capítulo irei 

falar acerca das minhas perspetivas em relação ao EP, bem como realizar uma 

pequena auto-biografia. O terceiro capítulo tem como principais pontos de 

redação a minha perspetivas em relação à escola e também a caraterização da 

turma que liderei durante o ano letivo. O quarto capítulo, prática profissional, 

terá como principal tema as minhas experiências enquanto professor de 

Educação Física, no âmbito da organização e gestão do ensino e da 

aprendizagem, da participação na escola e ainda do desenvolvimento 

profissional. Neste capítulo será ainda um ponto de referência o estudo de 

investigação ação que tive de realizar, tendo como tema o “Grau de Satisfação 

Docente – Educação Física vs Outras áreas”. No quinto e último capítulo,  irei 

expor as conclusões acerca da prática pedagógica à qual fui sujeito, bem como 

as perspetivas em relação ao meu futuro na área do ensino da Educação 

Física. 

PALAVRAS CHAVE: ESTÁGIO PROFISSIONAL, EDUCAÇÃO FÍSICA, 

ESCOLA, EDUCAÇÃO, EXPERIÊNCIAS VIVIDAS. 
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Abstract 

The preparation of this internship report comes from the syllabus of the 

Master of Teaching Physical Education in Elementary and Secondary 

Education, School of Sport, University of Porto. I intend to work with this, report 

some of the experiences under the Internship held at Group of Schools 

Ermesinde, more precisely in the Secondary School Ermesinde. I was part of 

one of the two cores integrated in the Secondary School stage Ermesinde 

having had Cooperating Teacher as Master Eduardo Rodrigues and how 

Internship Advisor to Professor Paula Silva. The report is divided into five main 

chapters: Chapter I - Introduction; Chapter II - Background autobiographical; 

Chapter III - Institutional Framework; Chapter IV - Professional Practice; 

Chapter V - Conclusions. In the first chapter I have as main objective to make 

an overall presentation of the issues that will be argued throughout this report. 

In the second chapter I will talk about my prospects in relation to the internship 

as well as perform a little autobiography. The third chapter's main points of 

writing my outlook towards school and also the characterization of the class I 

led during the school year. The fourth chapter, professional practice, will have 

as its main theme of my experiences as a teacher of Physical Education within 

the organization and management of teaching and learning, participation in 

school and further professional development. This chapter will also be a 

landmark study investigating the action that had to perform, having as theme 

the "Degree of Satisfaction Teacher - Physical Education vs. Other Areas". In 

the fifth and final chapter, I will expose conclusions about the pedagogical 

practice to which I was subjected, as well as the prospects about my future in 

the teaching of physical education area. 

KEY WORDS: VOCATIONAL TRAINING, PHYSICAL EDUCATION, 

SCHOOL, EDUCATION, EXPERIENCES. 
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Capítulo I - Introdução 
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Introdução 

O Estágio Profissional (EP) permite um primeiro contato com a realidade 

profissional docente para os estudantes integrados no 2º ciclo de estudos em 

ensino da Faculdade de Desporto da Universidade do Porto (FADEUP). 

 No meu caso, apesar de ser professor de Atividade Física e Desportiva 

nas Atividades de Enriquecimento Curricular (AEC´s) estando de alguma forma 

ligado à realidade profissional docente, encontrei uma realidade 

completamente diferente daquela a que estou habituado. 

 O EP serviu seguramente para me possibilitar vivências e 

conhecimentos únicos no que respeita aos mais diversos aspetos do processo 

de ensino-aprendizagem, resultando num questionamento na forma como 

encarava o ensino potenciando de forma inequívoca as minhas capacidades 

como professor. 

 No presente relatório pretendo caraterizar todo este processo, refletindo 

e consolidando de alguma forma tudo aquilo que aprendi ao longo do ano 

letivo, contribuindo seguramente para uma melhor prática profissional no que a 

mim diz respeito. 

 Segundo Alegria et. al., cit por Garcia. (2011, p.4), “O ano de formação 

prática reveste-se, assim, de importância fundamental, por proporcionar aos 

estagiários condições para exercer numa escola, em contexto real, as funções 

de professor, as quais são acompanhadas de perto por orientadores locais, isto 

é, professores da Escola onde se realiza o estágio, todos eles supervisionados 

por docentes das Universidades...”. 

Neste sentido, o estágio potencia a construção de uma identidade 

profissional, na medida em que permite uma maior proximidade ao contexto 

escolar. 
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Capítulo II - Enquadramento autobiográfico 
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Enquadramento pessoal 

Inicio a realização deste documento com a apresentação do seu autor. 

Nascido em Massarelos (Porto), no ano de 1987 mas registado em Fânzeres 

(Gondomar), completei no passado mês de Dezembro, do ano de 2013, 26 

anos. 

Ao longo destes 26 anos, fui construindo a minha identidade, tendo sido 

influenciado por variados fatores que a sociedade “oferece”. A minha família foi 

a primeira a ter um papel preponderante na minha formação, tendo em conta a 

sua importância desde os anos mais tenros até a presente data. Através do seu 

carinho, apoio e dedicação para comigo, foram-me transmitindo valores sem os 

quais não seria o que sou hoje. 

Desde sempre vivi em Gondomar, na freguesia de Fânzeres, sendo este 

um local tranquilo que sempre me permitiu viver a infância de forma muito 

ativa. Recordo-me com nostalgia dos momentos partilhados com colegas em 

que o tempo parecia não avançar, onde uma bola no pé, espadas feitas da 

madeira das sobras do marceneiro da localidade, entre outras coisas, serviam 

para tardes e tardes de brincadeiras. 

Esta forma de estar, e esta necessidade de me exprimir a nível motor 

serviu, sem dúvida, de catapulta para a prática desportiva. Desde sempre tive 

uma enorme paixão pelo futebol como “bom” português que sou, pelo que 

insistentemente pedi ao meu pai para me levar a treinar a um dos clubes da 

localidade, no entanto não se concretizou... e ainda bem! Digo isto porque 

graças ao fato de não ter ido nunca jogar futebol, como tantos outros, acabei 

por ir experimentar o andebol com 9 anos de idade, modalidade que pratiquei 

durante 11 anos e à qual ainda contínuo ligado, no entanto no papel de 

treinador. Ao longo destes anos fui influenciado pelos demais agentes, 

nomeadamente treinadores, diretores, dirigentes, atletas, entre outros, tendo 

todos eles contribuído efetivamente para a definição dos caminhos que me 

levam a estar onde estou hoje. 

O ingresso no ensino superior na área de desporto foi então um 

acontecimento natural tendo em conta a minha ligação à área e paixão pela 
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mesma. Licenciei-me na Escola Superior de Educação Jean Piaget em Vila 

Nova de Gaia, onde pude dar início à minha formação específica. Recordo 

inúmeros momentos desses três belos anos, onde pude conhecer professores 

extremamente competentes, que davam o seu melhor para contribuir 

ativamente na nossa formação. Seria no entanto hipócrita se dissesse que 

todos eles deixaram a sua marca, sendo óbvio que apenas alguns o 

conseguiram fazer. 

A minha paixão pela área do ensino levou-me a querer mais, e um ano 

após terminar a licenciatura decidi candidatar-me ao 2º ciclo de estudos na 

reputada e respeitada Faculdade de Desporto da Universidade do Porto 

(FADEUP). Ainda me recordo quando verifiquei o meu nome na lista de 

candidatos aceites, foi sem dúvida uma mistura de euforia, com nervosismo, 

entre outros sentimentos que não consigo retratar por escrito. 

Já na FADEUP, senti uma enorme diferença em relação à anterior 

instituição que frequentei. Em primeiro lugar a dimensão da instituição. Vinha 

habituado a um ambiente mais “familiar”, onde alunos e professores tomavam 

café em conjunto no bar da faculdade, onde estes partilhavam mesas na 

cantina da mesma. Na FADEUP é verificável que devido à grande quantidade 

de alunos, há uma relação mais distanciada com os docentes, no entanto 

existem exceções, havendo professores que nos deixam completamente à 

vontade com eles, demonstrando uma disponibilidade extrema. Em segundo, e 

último lugar, a novidade de toda a envolvência da faculdade e sua influência na 

sociedade. É verdade que já conhecia a instituição, é verdade que já conhecia 

a zona onde esta se insere, no entanto só “vivendo” dia após dia na mesma, é 

que conseguimos ter noção daquilo que esta representa na comunidade 

desportiva e cientifica. 

Sem dúvida que retiro de todas as minhas vivências algo que contribui 

para a minha formação, quer como professor, quer como pessoa. De todas as 

experiências tento apreender sempre algo que me torne mais rico de alguma 

forma, ficando, deste modo, grato por poder ter tido a oportunidade de trabalhar 

para e com pessoas que me influenciaram positivamente. Espero 

inequivocamente dar o meu contributo à sociedade por pouco que este seja, 
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agindo segundo os meus princípios aplicando tudo aquilo que de bom aprendi 

ao longo de todos estes anos de vida. 

Concluo este ponto do relatório com uma citação de uma personalidade 

que deixou a sua marca no mundo moderno. Penso que esta contribuirá para o 

enriquecimento do trabalho, servindo fundamentalmente para possibilitar uma 

visão global acerca daquilo que fui falando ao longo destas linhas. 

“Uma das coisas mais difíceis não é mudar a sociedade, mas sim 

mudarmo-nos a nós próprios” – Nélson Mandela. Moldei-me, instruí-me, à 

imagem de mim mesmo e de todos aqueles que me marcaram, o futuro a mim 

pertence, e irei lutar com todas a forças para continuar a aprender e contribuir 

com tudo aquilo que tenho para me sentir útil naquilo que faço. 

Considerações em relação ao estágio profissional 

A Educação Física (EF) é um vasto campo de ensino onde a 

aprendizagem e as demais diretrizes que regem a educação apresentam 

objetivos que propõem a formação social do aluno, ensinando-lhe através das 

diversas áreas da educação física, a prática do respeito, da dignidade e da 

solidariedade, entre outros desígnios importantes para o desenvolvimento do 

caráter do aluno e da sua vida em sociedade. 

O estágio profissional é o elo de ligação que une toda a preparação de 

base adquirida ao longo do percurso académico com a prática docente 

vindoura, é um momento propício à realização de vivências práticas, segundo 

Carreiro da Costa (1996), cit. por Fonseca (2010, p.11). 

As minhas expetativas em relação ao EP eram as melhores. Já tinha 

alguma experiência na área do ensino, no entanto apenas no 1º ciclo (AEC’s). 

A experiência de lecionar numa turma do 12º ano e a interação com os demais 

agentes educativos permitiram chegar ao final do ano letivo mais capaz no 

exercício da minha função. 

Pretendi ter uma influência positiva nos alunos, através de uma conduta 

profissional mas ao mesmo tempo revelando proximidade no sentido de 

incentivar o diálogo e companheirismo, criando uma atmosfera de trabalho 

agradável. 
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As intervenções de afetividade que o professor tem no decorrer do 

processo de ensino desempenham um papel decisivo no clima da aula e 

consequentemente, na motivação, na confiança, na concentração e restantes 

aspetos que condicionam a predisposição do aluno para aprender (Sena Lino, 

2007, cit. por Fonseca 2010, p.11). 

Pretendia ainda estar, dentro do possível, envolvido em diferentes áreas 

do setor escolar, nomeadamente no Desporto Escolar. Tendo em conta que 

sou treinador de andebol e fui atleta dessa modalidade durante vários anos, 

pensei poder contribuir ativamente neste campo tendo em conta a existência 

da modalidade no grupo do Desporto Escolar na escola. No entanto, 

infelizmente, devido a questões laborais não pude participar no processo o que 

me deixou um pouco frustrado considerando que a intenção era sempre o de 

querer contribuir cada vez mais para a comunidade escolar. 

O núcleo de estágio 

 A Escola Secundária de Ermesinde não foi a minha primeira opção no 

momento das escolhas para colocação para realização do EP, no entanto, 

depois do término do ano letivo, fico extremamente satisfeito por ter sido 

colocado neste estabelecimento de ensino. 

 Digo isto, devido ao facto de tal acontecimento ter possibilitado a criação 

de uma relação muito além do âmbito profissional, de amizade profícua com os 

meus dois companheiros de estágio. 

 Desde cedo que foi observável uma forma de estar na vida e no trabalho 

bastante similar entre os elementos do núcleo. Este aspeto levou a que se 

desenvolvesse uma relação entre membros baseada na honestidade e 

frontalidade potenciando a criação de um excelente ambiente ao longo do EP. 

 Foi observável uma tremenda disponibilidade por parte dos estudantes-

estagiários em contribuir para o sucesso dos seus colegas, quer através de 

críticas construtivas nos momentos de reunião e fora destes, quer através de 

um apoio incondicional nas difíceis tomadas de decisão. 

 Esta forma de estar contribuíu para um crescimento ao nível da ação 

enquanto estudantes-estagiários, mas também a nível reflexivo. Não existiam 
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meias palavras entre nós sendo que a capacidade de aceitação de sugestões, 

aliado ao pensamento positivo patente no grupo de trabalho, levou a que o 

processo de ensino-aprendizagem fosse o mais agradável possível mesmo nos 

momentos de maior tensão. 
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Capítulo III - Enquadramento institucional 
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Enquadramento Institucional 

Os modelos de ensino a aplicar pelos estagiários devem ir ao encontro 

das caraterísticas da instituição em que estes estão inseridos. Para que isto 

aconteça é necessário que haja um conhecimento aprofundado não apenas da 

instituição e dos seus ideais educativos mas também do contexto local em que 

está inserida. No entanto, as preferências no que respeita à aplicação prática 

destes modelos variam de indivíduo para indivíduo. Num contexto pessoal, o 

modelo predominante que utilizei ao longo do ano letivo foi o da instrução 

direta, considerando que este era o modelo que mais se adequava às 

caraterísticas da turma. Este modelo é caracterizado por preparar os indivíduos 

para tarefas de grande complexidade, envolvendo frequentemente situações de 

grande precisão e de coordenação com os outros. Uma percentagem de 40% 

da atividade nas aulas de EF realiza-se sem intervenção verbal tanto do 

professor como dos alunos. Para além disso, há ainda a considerar que nestas 

aulas o padrão de movimentos expresso pelos alunos é de movimentos 

transitivos, o que aumenta a dificuldade de avaliação do comportamento dos 

alunos. No entanto, tendo a disciplina de Educação Física objetivos 

relacionados com a aquisição de conhecimento e desenvolvimento de 

competências, este modelo mostra-se bastante apropriado na consecução 

desses objetivos (Pieron, 1976, cit. por .Lopes, 2012). 

A Escola Secundária de Ermesinde está inserida no concelho de 

Valongo, mais precisamente na freguesia de Ermesinde, recebendo alunos das 

mais variadas localidades circundantes. Dispõe de sete edifícios, sendo que 

para a prática desportiva tem disponíveis os seguintes recursos: um pavilhão 

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

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

A freguesia aposta de forma afincada no desporto, havendo uma vasta 

oferta de modalidades para a população local. Desde o andebol, ao polo 

aquático e ao basquetebol, os jovens de Ermesinde poderão praticar desporto 

se assim pretenderem tendo em conta o leque de escolhas existente. 

O Agrupamento de Escolas de Ermesinde tenta, no entanto, auxiliar os 

alunos que por uma ou outra razão não praticam desporto federado. Deste 
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modo é dinamizado pelos grupos de Educação Física das diferentes escolas do 

agrupamento o Desporto Escolar. Os alunos poderão, se assim pretenderem, 

participar no mesmo de forma gratuita, havendo um leque de modalidades para 

a sua escolha, nomeadamente: voleibol, andebol e badminton. 

A escola é único lugar em que nós podemos garantir que todas as 

crianças terão um tempo dedicado à instrução (Gallahue, 2003), e as aulas de 

Educação Física na escola são diferentes do simples ato de brincar no quintal 

de casa porque elas são instrutivas. Ensinam como as crianças podem mover o 

corpo. É o único lugar onde elas estão sendo instruídas o tempo inteiro. A EF 

não se revê naquela ideia do senso comum de saltos, giros, rolamentos à 

frente, apoios faciais invertidos. A EF tem o seu cerne em algo muito mais 

importante que tudo isto: a educação! Esta contribui eficazmente para a 

construção de seres humanos mais capazes, com espirito de sacrifício e 

sentido de responsabilidade. Auxilia no combate ao sedentarismo, à obesidade, 

entre outras doenças, promovendo uma melhor qualidade de vida. 

A minha visão vai ao encontro deste pensamento, sendo que todas as 

experiências que tive, desde o 1º ciclo ao ensino superior, me levaram a ser o 

que sou atualmente. A prática de desporto regular, a vivência com profissionais 

da área obrigaram-me a ter uma maior consciência acerca da importância da 

atividade física quer no âmbito escolar, quer no dia a dia. Tive o prazer de ter 

frequentado instituições com professores capazes de partilhar conhecimento 

extremamente válido, capazes de transmitirem disciplina na solicitação do 

cumprimento de tarefas, que contribuíram efetivamente para a construção da 

minha personalidade. 

Retiro muito dessas vivências e agradeço o facto de me terem ajudado a 

atingir muitos dos meus objetivos. 

Perspetivas em relação à escola 

A minha perspetiva acerca da escola assenta fundamentalmente no que 

respeita às minhas vivências como estudante ao longo da minha formação 

académica, mas também como professor de atividades de enriquecimento 

curricular. 
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A Escola adota inequivocamente um lugar de enorme importância na 

sociedade, sendo que age ativamente na formação de cidadãos mais capazes 

com o intuito de estes poderem vir ser uma mais valia para a mesma. 

Após o final do EP verifico que é impressionante a equipa de pessoas 

necessária para colocar uma escola a funcionar, nomeadamente docentes, 

funcionários, diretores, entre outros, sendo que através de muito esforço e 

dedicação estes contribuem para o melhor funcionamento possível.  

É importante focar ainda que todo o trabalho realizado pelos diferentes 

órgãos da comunidade escolar visa responder às necessidades dos alunos e 

de cada em particular. 

Caraterização da turma 

A turma pela qual fiquei responsável no presente ano letivo é do 12º ano 

de escolaridade tendo uma média de idades de 17 anos. É uma turma 

habituada a trabalhar com professores estagiários, tendo em conta que desde 

o 10º ano é uma realidade para eles. Este aspeto levou-me a acreditar que o 

processo instaurado, não sendo novidade para os alunos, pudesse decorrer 

sem grandes percalços. 

A turma em si era bastante pequena, sendo constituída apenas por 16 

alunos (treze raparigas e três rapazes). A lista original tem 30 alunos, no 

entanto a maioria é repetente a uma ou outra disciplina (maioritariamente 

matemática), tendo já aprovação a Educação Física no ano transato. 

Os alunos, embora em número reduzido, demonstravam uma atitude 

completamente atípica na aula, tendo em conta as caraterísticas de jovens 

desta faixa etária. Eram pouco conversadores e demonstravam um empenho 

constante ao longo das tarefas propostas, havendo claramente uma procura 

pelo conhecimento, e não apenas fazer as coisas por fazer. 

Penso que o processo ao longo do ano letivo foi evoluindo de forma 

positiva, sendo que para isso, além do método aplicado, contribuíram também 

as caraterísticas da turma, que se revelou extremamente motivada 

apresentando um comportamento exemplar ao longo das aulas. 
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Apresento seguidamente alguns dados referentes à turma em questão. 

São dados que têm como principal objetivo entender qual a importância que o 

desporto tem para estes alunos bem como quais os seus principais gostos ao 

nível das diferentes modalidades. 

 

Gráfico 1 – Frequência relativa das modalidades preferidas pelos/as 

alunos/as 

 

Gráfico 2 – Valores percentuais dos/as alunos/as que praticam de 

forma regular atividade física ou desport 
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Gráfico 3 – Valores percentuais de alunos/as ex-

praticantes/praticantes de desporto federado 

Através da análise dos dados acima demonstrados, é visível que a turma 

de uma forma geral não tem, nem teve, grandes vivências no âmbito da prática 

de desporto federado (Gráfico 3), no entanto quase metade da turma diz 

praticar atividade física com regularidade (Gráfico 2). Este aspeto leva-me a 

crer que os alunos sabem a importância que a prática de atividade física 

regular ocupa nas suas vidas. Pude ainda verificar que grande parte dos alunos 

indicou o badminton como sua modalidade de eleição, enquanto que o 

atletismo e dança são aquelas com que menos se identificam (Gráfico 1). 
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Capítulo IV - Prática profissional 
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Organização e gestão do ensino e da aprendizagem 

Onofre (1995) diz-nos que o sucesso da aprendizagem dos alunos está 

dependente da capacidade que o professor tem para analisar os contextos 

específicos e de selecionar os meios e estratégias mais adequadas para as 

circunstâncias apresentadas, para tal, é necessário organizar e estruturar toda 

a sua intervenção para que ela seja tão profícua e produtiva quanto necessário. 

 Nesta área penso que a maior dificuldade passou pela solicitação quase 

que sistemática de realização de trabalhos. O conhecimento para a realização 

das tarefas que fui adquirindo ao longo da minha formação académica, 

nomeadamente na licenciatura e agora durante a realização do mestrado, é 

sem dúvida fundamental para dar resposta a todo o processo. Apesar de ter 

frequentado instituições diferentes no 1º ciclo de estudos e no 2º ciclo de 

estudos penso que ambas me forneceram uma vasta quantidade de 

conhecimentos pedagógicos para dar a melhor resposta possível às 

solicitações no âmbito do EP. 

 Na prática propriamente dita, senti-me relativamente à vontade no que 

respeita ao comando do processo ensino-aprendizagem, sendo que através de 

algumas experiências acumuladas fui capaz de adotar o papel de professor à 

frente da turma. 

“...graças às oportunidades que tenho tido de trabalhar com grupos 

(felizmente!) me proporcionaram uma maior facilidade de interação com os 

alunos.” (Reflexão nº1, Setembro 2013) 

No entanto, a dificuldade neste caso passou por saber guiar o processo 

nas modalidades em que me sentia menos à vontade, ou por falta de vivências 

com as mesmas, ou pura e simplesmente por ter menos conhecimentos 

específicos nessas áreas. 

Senti ainda inicialmente dificuldades ao nível da gestão do material e 

dos elementos da turma no decorrer das aulas. Este aspeto obrigou-me a 

efetuar um trabalho mental mais meticuloso com o intuito de prever 

comportamentos por parte dos alunos durante as tarefas, bem como da melhor 
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forma de utilização do material desportivo necessário para realização dos 

mesmos. 

“Um aspeto a ter em conta já na próxima aula, será o da gestão de materia l e 

humanal. Em conversa com o professor cooperante no final da aula, este 

chamou-me a atenção para o fato de ter utilizado material em demasia, tendo 

em conta as caraterísticas do local onde a sessão decorreu. Chegamos à 

conclusão que poderia, e deveria ter eventualmente colocado alunos como 

apanha-bolas atrás das balizas, pois devido ao fato de estas não terem redes 

obrigava a que os rematadores tivessem de ir buscar constantemente as 

bolas”. (Reflexão nº30, Fevereiro 2014) 

O importante aqui é focar que adoro ensinar, e que me dediquei de 

corpo e alma ao processo para que os meus alunos pudessem retirar muitas 

coisas de positivo das aulas de EF. 

“Na próxima sexta será a minha despedida e nesse mesmo dia farei a 

minha última entrada no bloco de reflexões realizados ao longo do ano letivo 

com um sentimento de mágoa mas ao mesmo tempo de alegria por ter feito 

parte de algo tão gratificante como é o ensino e todas as suas envolvências.” 

(Reflexão nº49, Junho 2014) 

 Por fim, e no que respeita ao processo de avaliação penso que a 

instituição (FADEUP) me transmitiu instrumentos eficazes, o que me permitiu 

desenvolvê-lo de uma forma coerente e ponderada, tendo no entanto a 

consciência de que a última palavra nunca foi minha no que respeita à 

atribuição das classificações dos alunos, porque também não era oficialmente 

a responsabilidade de formalizar a proposta de avaliação de cada aluno. 

Planificação 

Para Bento (1987) o caráter progressivo do ensino é assente em 

pressupostos baseados na sistematização e continuidade do processo de 

valorização dos alunos. A sua operacionalização deve ser feita numa 

perspetiva macro através do planeamento anual, utilizando as unidades 

didáticas como meio de agrupar um conjunto de competências a serem 
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desenvolvidas e com expressão operacional através dos exercícios presentes 

no plano de aula. 

A escolha deste tema para reflexão incidiu principalmente no fato de 

terem surgido dúvidas e consequentes dificuldades no delineamento das 

modalidades a ensinar no segundo período. À partida estavam definidas três 

modalidades para o 2º período de aulas do ano letivo, tendo em conta que este 

seria aquele em que a priori haveria mais aulas planeadas/previstas, um total 

de 26 aulas. 

O término do 1º período coincidiu com o início das obras no pavilhão 

gimnodesportivo, com pré-aviso de que poderia haver a possibilidade de se 

prolongarem mais do que previsto... e assim foi! As aulas no 2º período 

começaram três semanas mais tarde do que o previsto, ou seja, menos aulas 

para lecionar a matéria planeada para esse período. 

“A verdade é que as obras no pavilhão continuam, havendo portanto 

impossibilidade de leccionar de encontro com o que foi realizado no primeiro 

período. Inclusivamente para além das modificações ao nível do telhado, foram 

iniciadas obras ao nível dos balneários. Este último aspeto inviabiliza qualquer 

tipo de atividade física tendo em conta que os alunos não podem realizar a 

parte prática sem ter um local onde possam tomar banho posteriormente.” 

(Reflexão nº27, Janeiro 2014) 

Tendo em conta estes acontecimentos, que levaram a 

constrangimentos, teria que tomar uma de duas decisões: ou reduzia o número 

de matérias a lecionar no período, ou então reduzia o número de aulas por 

modalidade; optei pela segunda. A verdade é que quis proporcionar aos meus 

alunos uma vasta vivência no que respeita à prática de modalidades 

desportivas, tendo como objetivo demonstrar um pouco de tudo aquilo que esta 

tem a oferecer, tendo consciência porém que correria o risco de fazer uma 

abordagem menos exaustiva dos conteúdos programáticos. Apesar disso optei 

por manter as três modalidades, reduzindo o número de aulas por unidade 

temática – seis aulas em cada uma – pois considero que conseguiria otimizar a 

transmissão de conteúdos garantindo que seriam suficientes para a 

aprendizagem de cada uma delas. 
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Para tornar o processo plausível, reduzi o número de conteúdos a 

ensinar em cada modalidade. Deste modo, aproveitando em todas as 

modalidades a aula de avaliação diagnóstica para introduzir desde logo 

algumas noções relacionadas com a matéria a ensinar entendia ser possível 

proporcionar aprendizagem em todas elas. 

A minha tomada de decisão baseou-se fundamentalmente nos objetivos 

que quis privilegiar tendo em conta as competências que os alunos devem 

atingir no final do ano letivo. O fato de proporcionar uma multiplicidade de 

experiências, através de conteúdos novos e interessantes, mantendo em 

aberto a criação de novos desafios fugindo ao que é rotineiro poderá incentivar 

os alunos a uma maior fidelização com o desporto ou com uma prática regular 

de atividade física e desportiva. 

Para o professor motivar o aluno a praticar uma atividade física e 

desportiva dentro ou fora da escola, dependerá não só dos seus 

conhecimentos sobre os processos de motivação, mas também da sua 

capacidade em aplicá-los nas aulas de Educação Física, como também que 

possua interesse por essas atividades e que o demonstre e justifique perante 

os seus alunos (Thomas, 1983, cit. por Martins, 2000). Aliando esta ideia à 

minha tomada de decisão, e às caraterística que a turma apresentava, acredito 

no sucesso do processo, tendo em conta os objetivos previamente definidos 

em relação às aprendizagens que estes venham a conseguir obter. 

Avaliação – muito mais que qualificar a ação! 

Para Tyler, (cit. por Kliebard, 2011), o processo de avaliação consiste 

em determinar em que medida os objetivos educacionais estão sendo atingidos 

e como visam produzir mudanças de comportamento. Segundo o mesmo autor 

(idem, p.99), a "avaliação é o processo mediante o qual se determina o grau 

em que essas mudanças de comportamento estão realmente ocorrendo". 

O processo de avaliação foi algo que exigiu um grande trabalho mental 

de minha parte e seguramente também por parte dos meus colegas 

estagiários. A verdade é que este processo é de uma complexidade enorme 
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tendo sido necessária a agilização de variados fatores para o guiar de uma 

forma coerente e ponderada. 

Uma das dificuldades iniciais passou pela realização das avaliações 

diagnósticas. Não foi fácil para mim em muitos momentos recolher informação 

acerca do que pretendia analisar, sentindo alguma restrição implícita à 

utilização das fichas de registo. 

“Uma das dificuldades nesta aula passou seguramente pelo registo dos 

dados na grelha de avaliação diagnóstica. Tentei desprender-me da folha 

pontualmente, no entanto obviamente que esta foi “acessório” indispensável ao 

longo da aula.” (Reflexão nº5, Outubro 2013) 

Este primeiro momento de avaliação, realizado em todas as primeiras 

aulas das diferentes unidades temáticas (UT), era de grande importância dado 

que só com uma análise detalhada das caraterísticas relativas ao desempenho 

dos alunos, que me possibilitasse identificar o nível da turma, me iria 

proporcionar uma adequada planificação dos conteúdos a ensinar 

considerando o tempo planeado para a UT. 

“A importância de uma primeira aula é extremamente elevada, pois 

interessava-me procurar saber qual o nível dos meus alunos. Este aspeto 

fundamental para que possa planear adequadamente as aulas, para que desta 

forma haja uma condução eficaz do processo ensino-aprendizagem.” 

(Reflexão nº5, Outubro 2013) 

Segundo Hofmann (2001, p.47) “ O processo de avaliação não deve 

estar centrado no entendimento imediato pelo aluno das noções em estudo, ou 

no entendimento de todos em tempos equivalentes. Essencialmente, porque 

não existem paragens ou retrocessos nos caminhos da aprendizagem. Todos 

os aprendizes estarão sempre em evolução, mas em diferentes ritmos e por 

caminhos singulares e únicos. O olhar do professor precisará abranger a 

diversidade...”. 

Dito isto, verificamos a importância de o professor conseguir adequar o 

seu olhar mediante as capacidades dos alunos. Muitas das vezes o 

conhecimento teórico não é o mesmo que o conhecimento prático, querendo eu 
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dizer com esta afirmação que um aluno poderá saber perfeitamente como 

realizar um lançamento na passada (na teoria), no entanto por alguma razão 

não consegue dar uma resposta motora adequada, nomeadamente pelos 

seguintes motivos: limitações ao nível de coordenação motora, coordenação 

óculo-manual, entre outras. 

O professor deve portanto ter uma visão mais generalista e menos 

analítica no que respeita à realização da avaliação, sendo importante ter em 

conta todos os aspetos inerentes às solicitações que o método aplicado 

proporciona. Deste modo poderá avaliar duma forma mais justa, dada a maior 

importância do entendimento do jogo, das suas fases e das respostas a dar, do 

que propriamente aos pequenos pormenores na execução técnica. 

Um aspeto muito importante a ter em conta no processo de avaliação é 

ainda o da coerência na sua estruturação. A avaliação deve ir ao encontro da 

forma como trabalhamos na prática e como transmitimos os conteúdos através 

das tarefas de aprendizagem. 

“Tentei acima de tudo ir ao encontro dos objetivos previamente definidos 

para a turma na respetiva modalidade, proporcionando tarefas com as quais os 

alunos se sentissem identificados.” (Reflexão nº39, Março 2014) 

Só deste modo poderia retirar o melhor dos meus alunos dado que não 

teria qualquer sentido mudar a forma como até aí vinha a atuar. 

A importância da observação como ferramenta de aprendizagem 

Segundo Vieira (1993, p.38) “observar é interpretar e como todo ato 

interpretativo, a observação reflete a subjetividade do sujeito que observa”. A 

observação descreve o que acontece, mais do que emitir um juízo de valor. 

A observação adota uma posição de elevada importância no que 

respeita à formação de professores durante o ano de estágio, pois esta 

possibilita uma experiência bastante rica aos estudantes estagiários quando 

devidamente orientada. 

O ato de observar promove a reflexão sobre a prática, no 

desenvolvimento profissional dos professores (neste caso dos estudantes 
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estagiários), incrementando consequentemente uma melhoria na sua ação 

educativa. Esta pode ser utilizada em diferentes cenários com diferentes 

finalidades, nomeadamente na demonstração de uma competência, na partilha 

de um sucesso, no diagnostico de um problema, na procura de soluções para 

esse mesmo problema, no reforço de confiança e no estabelecimento de laços 

entre colegas. 

Segundo Brooks e Sikes (1997), a observação constitui uma boa prática, 

em termos de validade, variar as condições em que se realizam as 

observações de aulas de forma a construir-se uma imagem tão completa 

quanto possível da prática letiva de um professor. A verdade é que fomos 

testados a diferentes níveis  ao longo das observações realizadas durante o 

ano letivo, havendo claramente uma evolução no conteúdo a observar tendo 

em conta a fase em que nos encontrávamos. 

O processo de observação subdividiu-se em três fases distintas: primeira 

fase – ganhar a confiança e estabelecer o controlo – onde o principal objetivo 

passava por verificar a capacidade de liderança sob a turma por parte dos 

estudantes-estagiários, bem como a gestão eficaz do espaço e tarefas de 

forma a cumprir os objetivos das aulas; segunda fase – análise do tempo de 

aula – onde se pretendia verificar o tempo gasto pelos estudantes-estagiários 

nas diferentes tarefas: instrução, feedback, organização, observação, entre 

outros; terceira fase – melhorar a qualidade da informação – onde o principal 

objetivo incidiu na verificação ou não de uma instrução adequada aos objetivos 

das diferentes tarefas. 

Foi verificável uma enorme influencia dos momentos de observação, e 

da posterior exposição dos registos efetuados pelos elementos do núcleo na 

prática em diversos aspetos, entre eles o posicionamento dentro da aula. 

“Apesar de este ser detentor de uma capacidade dictómica apurada, 

deverá inequivocamente ter cuidado no seu posicionamento quando interage 

com os alunos.” (Observação nº1, Outubro 2013, Raúl Oliveira) 

“Em comparação com a primeira observação, verificou-se que houve 

mais preocupação no sentido de se posicionar mais eficazmente nos 
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momentos de transmissão de informação”. (Observação nº2, Novembro 2013, 

Raúl Oliveira) 

Os momentos de observação originaram ainda melhorias ao nível da 

gestão da aula, nomeadamente no que respeita à transição entre tarefas. 

“Outro aspeto a melhorar será o da transição de exercício para exercício. 

É certo que é necessário reunir os alunos para que a informação seja 

transmitida eficazmente, no entanto deverá também pensar numa forma que 

lhe permita rentabilizar ainda mais o tempo da aula, e ainda mais evitar que 

hajam muitas alterações estruturais ao longo da sessão.” (Observação nº1, 

Outubro 2013, Bruno Martins) 

“O professor em questão demonstrou cuidado na organização da 

estrutura de funcionamento das tarefas de aprendizagem, promovendo deste 

modo um enorme tempo de atividade motora aos alunos.” (Observação nº2, 

Novembro 2013, Bruno Martins) 

Poderia inumerar uma imensidão de aspetos (definição de objetivos, 

seleção de tarefas, qualidade da instrução, feedback, entre outros) que 

denotaram melhorias claras devido às observações realizadas. As reuniões de 

núcleo após as observações potenciaram inequívocamente a capacidade 

crítica dos estudantes-estagiários, levando estes a refletir sobre a prática mas 

não só. Levou também, inquestionavelmente, todos os elementos a refletir 

sobre a importância das suas tomadas de decisão ao longo do processo 

ensino-aprendizagem e da influência que estas têm em todos os seus alunos. 

Este processo, estruturado e delineado, levou-nos a ter uma ação mais 

objetiva tendo em conta que nos possibilitou fornecer dados importantes para a 

evolução dos nossos colegas no desempenho das suas funções. 

A reflexão como meio de evolução prática e pedagógica 

 Ao longo do EP, fui sendo confrontado com algumas situações que me 

foram obrigando a refletir sobre a minha ação. A reflexão ocupou portanto um 

lugar primordial na minha formação como professor ao longo deste ano letivo. 
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 O professor não pode considerar que a forma de ensinar é igual para 

todas as turmas, para todos os alunos, para todos os contextos. A verdade é 

que uma estratégia de ensino pode ser muito eficaz com determinado grupo, e 

completamente ineficaz com outro qualquer. 

 Se algo aprendi ao longo do presente ano letivo é que devemos 

considerar sempre as caraterísticas dos nossos alunos, tendo sempre em 

conta a sua heterogeneidade social e cultural. Deste modo poderemos 

direcionar o nosso trabalho de forma a retirar o melhor dos nossos alunos 

durante o processo ensino-aprendizagem. 

 A reflexão quase que diária levou-me seguramente a ultrapassar muitas 

dificuldades que se foram apresentando, nomeadamente ao nível do ajuste de 

tarefas em relação às caraterísticas da turma, ao nível do ajuste das tarefas em 

relação aos objetivos previamente definidos para as aulas, ao nível das 

estruturação/organização dos exercícios de forma a rentabilizar ao máximo as 

sessões planeadas. 

 A reflexão levou-me a diminuir ou aumentar o nível de dificuldade das 

tarefas tendo em conta as respostas que os alunos foram dando na prática 

propriamente dita. Teve uma enorme importância na melhoria da gestão do 

espaço em função das tarefas a aplicar nas sessões, dado que me permitiu 

identificar quais as melhores formas de organização para determinados 

objetivos. Possibilitou ainda em muitos momentos aprimorar a minha ação 

dentro da aula, no que respeita ao ciclo do feedback, ao posicionamento dentro 

do espaço de forma a poder visualizar a ação decorrente, bem como ao nível 

da qualidade da demonstração das tarefas. Foi ainda fundamental 

inclusivamente para uma melhor gestão da turma no que ao capítulo relacional 

diz respeito. Permitiu-me gerir de uma forma mais eficaz todas as 

personalidades dentro da turma, adequando o meu comportamento em função 

das interações com os alunos. 

 No final desta etapa, o meu olhar acerca da reflexão mudou imenso. 

Esta adota uma posição de grande importância no seio profissional, levando 

inequivocamente os docentes a terem melhores desempenhos, possibilitando 

uma resposta mais eficaz perante as situações que se vão sucedendo. Prova 
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disto são as alterações na minha ação mencionadas no parágrafo anterior, que 

me levaram a crescer no exercício da minha função ao longo do ano letivo. 

Aquele que não reflete os seus atos (na minha ótica) terá muitas 

dificuldades em melhorar como profissional, bem como em melhorar as suas 

ações perante uma variedade tão rica social e culturalmente que são os alunos. 

Ginástica Acrobática 

 Durante o ano letivo lecionei as mais variadas modalidades, desde o 

andebol, ao futebol, ao atletismo, entre outras. No entanto, de uma forma 

inequívoca a que mais prazer me proporcionou ao lecionar foi a de ginástica 

acrobática (GA). 

 A GA é muitas vezes menosprezada pelos professores devido ao fraco 

conhecimento que estes têm da modalidade, no entanto esta trás grandes 

benefícios para os seus praticantes em diferentes aspetos nomeadamente: 

desenvolvimento da confiança no companheiro, incrementação do trabalho em 

equipa, desenvolvimento da consciência corporal e melhoria da condição física. 

 A modalidade em si é caraterizada por um trabalho de grupo com um 

objetivo comum, onde a participação de todos é fundamental para a obtenção 

do sucesso. Neste aspeto a GA tem em si valores que levam ao extremo as 

noções de espírito de entre ajuda e de inclusão. 

“Estou extremamente motivado com o ensino da modalidade, devido ao fato de 

os alunos para além de demonstrarem uma enorme motivação em todos os 

sentidos, demonstrarem também um interesse extremo na procura de ideias, 

soluções para problemas que lhes vão surgindo, bem como na solidariedade 

que apresentam com os demais colegas ao longo das tarefas.” (Reflexão nº46, 

Maio 2014) 

 Quando decidi lecionar esta modalidade, encontrava-me um pouco 

apreensivo devido ao número reduzido de aulas disponível para o processo e 

para os meus objetivos para a turma. A verdade é que decidi arriscar e avançar 

com aquilo que havia idealizado. 
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“Antes demais devo focar que estava um pouco apreensivo com a inclusão da 

modalidade no leque de modalidades a lecionar, no entanto a minha opção 

deveu-se principalmente ao fato de esta incluir dois aspetos muito importantes 

a ter em conta na formação dos alunos: as capacidades específicas inerentes à 

modalidade como a força e a flexibilidade, mas também a relação forte da 

modalidade com as atividades rítmicas.” (Reflexão nº42, Abril 2014) 

 Propus então à turma a realização de uma coreografia onde avaliava 

três grandes campos: correção técnica (individualmente), ocupação espacial e 

a criatividade (grupo). Nas coreografias os alunos teriam que cumprir diretrizes 

definidas por mim no início da lecionação da modalidade, nomeadamente a 

inclusão de figuras obrigatórias, sendo estas de pares, trios e quadras, bem 

como de elementos técnicos individuais. 

 No campo da criatividade foi onde mais os meus alunos me 

surpreenderam. Houve efetivamente uma preocupação desmedida por parte 

deles em criar algo que deixasse uma “marca” própria de cada grupo. Desde as 

roupas utilizadas, até às músicas selecionadas, excederam-se por completo 

superando as minhas expetativas. 

“Os alunos demonstraram um compromisso e envolvimento extenuantes em 

torno da minha proposta de avaliação no início da unidade temática. Estes 

foram incansáveis, procurando trabalhar intensamente nas aulas e até fora 

delas.” (Reflexão 49, Junho 2014) 

 Fiquei também extremamente contente por ter verificado um interesse 

completamente anormal por parte dos alunos na procura de novas figuras 

(estes levavam livros para as aulas, por exemplo), na procura de horários livres 

(extra aulas) no pavilhão para poderem treinar as suas coreografias, entre 

outras atitudes que me deixaram boquiaberto. 

“Em relação à aula propriamente dita tenho apenas uma coisa a dizer, que os 

meus alunos não poderiam tornar mais especial esta sessão em jeito de 

despedida.” (Reflexão nº49, Junho 2014) 
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 O fato de ter lecionado esta modalidade levou seguramente a turma a 

relacionar-se com a possibilidade de vitórias que se alcançam em cada aula e 

em cada momento da mesma. 

 A GA na escola potencia o espetáculo, a beleza plástica e a estética 

desportiva, indo ao encontro do tipo de avaliação utilizado na UT da 

modalidade. Ela não é elitista, sendo sem dúvida, entre todos, o desporto 

individual mais coletivo, dado que não é preciso ser-se um ginasta de 

capacidades extremamente evoluídas para conseguir realizar um exercício de 

grupo. 

 Dentro da minha turma, tinha alunos altos, outros baixos, uns pesados, 

outros leves, ou seja todos diferentes apresentando caraterísticas únicas. No 

entanto apesar de todas as suas diferenças, puderam participar ativamente e 

com empenho nas aulas de GA. Sem dúvida que é no contexto escolar que 

esta modalidade triunfa em detrimento de qualquer outra. 

Atividades e Visita de Estudo 

Ao longo do ano participei em diversos eventos, maioritariamente 

organizados pelo grupo de docentes de EF da Escola Secundária de 

Ermesinde, nomeadamente o Corta-mato, o Mega Sprint e ainda o Torneio de 

Voleibol 2x2. No entanto participei também numa visita de estudo organizada 

pela Diocese do Porto, o Encontro de Alunos de Educação Moral e Religiosa. 

O corta-mato na Escola Secundária de Ermesinde é um acontecimento 

de extrema importância, existindo uma enorme moldura humana que age 

ativamente para a sua realização. Desde professores, alunos, a funcionários, 

podemos verificar a dedicação dos intervenientes em proporcionar aos 

participantes um momento inesquecível. 

A logística inerente à realização de um evento desta natureza é 

complexa, no entanto com o auxílio de todos os intervenientes acima referidos 

torna-se mais facilitada. Desde logo foram pré-estabelecidas as funções a 

adotar pelos docentes no dia do evento numa reunião com o principal 

responsável pela organização, havendo também o cuidado de angariar 

antecipadamente prémios de participação para todos os alunos, bem como 
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definir a alimentação a distribuir após o término das provas. Os percursos já se 

encontravam pré-definidos de anos anteriores, havendo diferenças ao nível das 

distâncias de escalão para escalão. 

Um dos aspetos que me deixou de “boca aberta” foi o número 

exorbitante de participantes na prova. É impressionante verificar a quantidade 

de alunos que demonstraram intenção de participar, havendo obviamente 

diferentes objetivos por parte dos mesmos. Enquanto uns quiseram demonstrar 

o seu valor, dando o seu máximo ao longo da prova, outros participaram 

seguramente com o intuito de “escapar” às aulas convencionais. Apesar disto, 

foi uma sensação magnífica presenciar um evento desta magnitude. 

No dia propriamente dito, tive a função de registar e publicar os 

resultados obtidos pelos participantes nos diferentes escalões. O fato de ser o 

estudante estagiário que mais à vontade se sentia a trabalhar com o programa 

Microsoft Excel levou a que automaticamente fosse escolhido para esse 

trabalho. Foi sem dúvida uma experiência enriquecedora tendo em conta que 

pude aprimorar as minhas competências nesse campo, no entanto gostaria de 

ter tido uma função onde o contacto com os alunos fosse maior. Um aspeto 

que gostei foi deveras o frenesim inerente à minha função, sem grande tempos 

“mortos”, não permitindo quase respirar! 

Foi sem dúvida uma experiência única ter participado na 

organização/realização deste evento, pelo que vivi antes do mesmo, na sua 

preparação, durante o mesmo, na prática da minha função, e depois no 

mesmo, com um enorme sorriso nos lábios com um sentimento de dever 

cumprido! 

O Mega Sprint/Mega Km foi bastante afetada no presente ano letivo. 

Primeiramente pelas obras no pavilhão gimnodesportivo, e as consequências 

que este causou em todo o processo. E posteriormente pelas dificuldades 

causadas devido às condições climatéricas adversas que foram marcando 

presença ao longo deste período. 

Devo antes demais dizer que sinto que poderia ter feito mais no 

contributo à organização do evento (pensamento que será seguramente 
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partilhado com os restantes estudantes-estagiários), nomeadamente ao nível 

da intervenção na preparação de documentos como fichas de participação, 

horários de provas, entre outros. 

O objetivo deste evento passaria por selecionar os melhores alunos, nos 

diferentes escalões, e nas diferentes provas, com o intuito de estes se 

qualificarem para o evento a nível regional. Os dois aspetos acima referidos, 

levaram a que grande parte dos professores não selecionassem os seus 

melhores alunos, tendo sido uma clara falha na minha opinião que colocou 

inclusivamente em causa o sucesso do evento. 

Muitos tomaram a decisão de passar a mensagem aos alunos que quem 

quisesse participava. O resultado foi negativo obviamente tendo havido 

pouquíssimos participantes em todas os escalões e provas consequentemente. 

Recordo com alguma ironia o fato de estarem presentes apenas duas alunas 

(colegas de turma), do escalão de juniores, a participar na prova de 

velocidade... Questiono-me qual a motivação destas mesmas quando chegam 

ao local do evento e verificam que vão disputar uma final direta sem haver 

qualquer necessidade de eliminatórias? Foi o que aconteceu! 

Penso que o evento teria tudo para poder ser um sucesso, no entanto 

tendo em conta os acontecimentos, e o desleixo na minha ótica de alguns 

docentes levou a que a situação não fosse devidamente valorizada. Digo isto, 

porque sei que houveram professores que tiveram o cuidado de registar 

tempos e selecionar efetivamente os melhores alunos para participar, no 

entanto outros... enfim! Não sou ninguém para julgar as ações de outros. 

Foi apesar de tudo, uma experiência que considero bastante positiva, 

pois tive a oportunidade mais uma vez, à semelhança do corta-mato, de 

vivenciar de perto, “in loco”, todo o processo inerente à organização/realização 

de um evento desta natureza. 

O Torneio de Voleibol 2x2 foi realizado no dia 9 de fevereiro de 2014. O 

torneio tinha “porta-aberta” para os alunos dos sexos masculino (M) e feminino 

(F) dos escalões de iniciados (F), juvenis (F) e juniores (M). 
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Este foi realizado no pavilhão gimnodesportivo tendo sido organizados 

três campos onde foram realizados todos os jogos do calendário. Houve uma 

adesão bastante boa no evento preparado pelo responsável do desporto 

escolar da modalidade em questão. 

Tive a função durante a prova de coordenar a realização de jogos no 

escalão de iniciadas, garantindo o bom funcionamento dos mesmos através da 

definição de árbitros, chamada de equipas, delimitação de tempos de 

aquecimento para jogos entre outros. 

Foi sem dúvida na minha ótica uma excelente iniciativa por parte do 

professor responsável, onde mais uma vez uma boa “fatia” da comunidade 

escolar se envolveu, quer como atletas, quer como plateia quer como 

auxiliares. Penso no entanto que uma melhor promoção do evento poderia 

aumentar significativamente o número de participantes em todos os escalões, 

sendo possivelmente algo a ter em conta para uma próxima edição. 

Dada a importância de vivenciar uma experiência com os alunos fora do 

espaço escolar, nomeadamente numa visita de estudo, foi-nos proposta pelo 

professor cooperante Eduardo Rodrigues a participação na ida ao XII encontro 

de alunos de EMRC do conselho do Porto. 

Este evento, organizado pela diocese do Porto, reuniu no parque da 

cidade mais de 15 mil estudantes provenientes de 100 diferentes escolas, 

sendo que da escola de Ermesinde foram aproximadamente 70 alunos do 5º e 

8º ano de escolaridade, havendo uma série de professores, de diferentes áreas 

com a função de acompanhamento e supervisionação. 

Desconhecia a realização deste evento, tendo ficado pasmado com a 

sua dimensão, não só a nível dos recursos humanos mas também ao nível de 

recursos materiais. O parque da cidade foi por um dia espaço de atividades 

desportivas, espaço musical e espaço de relações sociais entre alunos e 

professores de diferentes realidades. 

Foi sem dúvida uma tarde bem passada junto da comunidade escolar da 

diocese Portuense.
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Grau de Satisfação Docente 
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Introdução 

O grau de satisfação docente é inequivocamente um fator que influencia 

mais do que um interveniente, sendo um aspeto central no que respeita ao 

desempenho das funções profissionais. A satisfação/insatisfação docente 

poderá estar relacionada com variados fatores nomeadamente ao nível da 

atuação da direção da escola e estruturas intermédias, ao nível das condições 

de trabalho, ao nível do grau de motivação dos próprios docentes bem como 

relativamente às condições de segurança, higiene, equipamentos e serviços e 

ainda relativamente ao estilo de liderança por parte dos órgãos responsáveis. 

Nas sociedades modernas, é notória a importância da satisfação com o 

trabalho, uma vez que a satisfação representa um “indicador da perceção que 

os indivíduos têm entre aquilo que são as expetativas perante o trabalho e 

aquilo que são as recompensas intrínsecas ou extrínsecas que efetivamente 

retiram dessas situações, passível de revelar os sentimentos de realização 

pessoal e de participação no sistema através do trabalho” (Rodrigues 1995, 

pp.33-63). 

Os professores têm sentido as pressões da sociedade atual de diversas 

formas: em primeiro lugar tem existido uma expansão do seu papel assumindo 

desta forma novos problemas e competências para os resolver; em segundo 

lugar as inovações sucessivas que decorrem de um aceleradíssimo processo 

de mudança criam uma sobrecarga não só nos professores mas também nos 

diretores uma vez que ambos são responsáveis pela sua implementação; em 

terceiro lugar, os métodos e as estratégias utilizadas pelos professores bem 

como o suporte teórico que os fundamenta têm sido constantemente criticados, 

mesmo entre pares (Seco, 2000). 

A docência é uma das profissões que pode estar associada a elevados 

níveis de stress e burnout1 (Jesus, 2000). De acordo com um relatório da 

OCDE de 1990 os professores quando comparados com outros profissionais 

apresentam um maior índice de mal-estar, esta constatação torna-se ainda 

mais grave por se tratar da profissão com maior impacto no futuro de um país 

(Picado, 2005 cit por Martins 2008). A profissão docente foi classificada pela 

                                                             
1 Estado de esgotamento físico e mental associado à vida profissional. 
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Organização Internacional do Trabalho (OIT, 1981) como uma profissão de 

risco no que aos aspetos físicos e mentais diz respeito, onde as atuais 

condições de trabalho podem ser responsáveis pelo esgotamento físico e 

mental destes profissionais (Jesus, 2000). 

Ao longo do presente estudo pretende-se contribuir para a identificação 

dos fatores que aumentam o nível de satisfação de docentes do Agrupamento 

de Escolas de Ermesinde de modo a proporem-se ações de melhoria para 

potenciar esses fatores e a satisfação dos docentes deste agrupamento no 

exercício da sua função. 

Objetivos do estudo 

 O presente estudo é um projeto de intervenção local que tem como 

principal objetivo verificar o grau de satisfação docente, identificando quais as 

principais razões que o influenciam com base numa amostra do corpo docente 

do Agrupamento de Escolas de Ermesinde. 

 Pretende-se ainda apurar o nível de motivação dos docentes, extraindo 

os motivos que estes apontam como sendo os mais condicionantes da sua 

vontade de desempenhar a sua função. 

 Através deste estudo, pretende-se reforçar/valorizar uma cultura de 

autoavaliação e melhoria de desempenhos pedagógicos e organizacionais, 

contribuindo para uma melhoria do serviço público prestado no agrupamento. 

Para que isto se suceda irão ser disponibilizados os resultados obtidos no 

presente estudo à direção do Agrupamento. 

A amostra 

 A amostra do estudo é formada por 30 docentes do Agrupamento de 

Escolas de Ermesinde, não tendo existido qualquer tipo de critério na seleção 

de elementos para a constituição da mesma (amostra de conveniência). Nos 

seguintes gráficos é possível consultar algumas informações acerca dos 

mesmos sem nunca colocar em causa o seu anonimato. 

 Verificamos que 27 dos inquiridos pertencem aos quadros do 

agrupamento (ver gráfico 4), representando quase a totalidade da amostra, 
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sendo visível que apenas 3 se distribuem pelos restantes regimes de 

vinculação. 

 

Gráfico 4 - Tipo de vínculo ao agrupamento 

Relativamente à distribuição dos elementos da amostra por idades (ver 

gráfico 5). A faixa etária com maior representação é a dos 41 aos 50 anos. As 

faixas etárias dos 31 aos 40 e dos 51 aos 60 concentram também um número 

relevante de docentes. A destacar o facto de os mais jovens não terem 

qualquer representação, tendo em conta que não existe nenhum elemento na 

faixa dos 21 aos 30 anos. De referir ainda a pouca expressividade do número 

de elementos pertencentes à faixa com mais de 60 anos, apenas com 2 

docentes. 
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Gráfico 5 – Frequência dos inquiridos por intervalos de idades 

É observável que existe uma maior predominância de elementos do 

sexo feminino, representando 60% da amostra e com um número total de 18 

elementos (ver gráfico 6). 

 

Gráfico 6 – Frequência dos elementos da amostra por sexo 

Na distribuição dos elementos do corpo docente segundo o ciclo em que 

leciona (ver gráfico 7). Podemos constatar que um maior número dos docentes 

desempenha as suas funções ao nível do ensino secundário com um total de 
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ciclo com um total de 8 elementos, seguindo-se de imediato o grupo de 

docentes respeitante ao 3º ciclo, com um total de 7 elementos. 

 

Gráfico 7 – Frequência relativa ao ciclo de lecionação 

O departamento de Expressões é aquele que tem um maior peso ao 

nível do número de elementos, totalizando 10 docentes (ver gráfico 8). Os 

departamentos de Ciências Sociais e Humanas e de Matemática e Ciências 

Experimentais igualam-se ao nível do número de elementos, contendo 4 

docentes em cada um deles. O departamento de Línguas é aquele que 

apresenta um menor número de elementos, apenas 2 docentes. Observa-se 

ainda que 10 dos inquiridos não mencionaram o departamento a que 

pertencem. De ressalvar que o departamento que está identificado no gráfico 

como Expressões, não se encontra com a denominação atualmente utilizada 

pelo Ministério da Educação, sendo na atualidade designado por “Música, 

Ensino Especial e Educação Física”. 
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Gráfico 8 – Frequência relativamente ao departamento a que 

pertencem os docentes 
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Metodologia 

 A recolha de dados do presente estudo foi efetuada através da aplicação 

de questionários, devidamente validados, e direcionados para o objetivo do 

estudo. 

 Foram realizados todos os procedimentos formais para a aplicação dos 

questionários a docentes do agrupamento das escolas de Ermesinde, 

nomeadamente, foi dirigida uma carta ao Diretor do referido Agrupamento 

solicitando a autorização para a realização do estudo, onde foram 

detalhadamente apresentadas todas as fases que se pretendiam realizar 

(consultar em anexos e/ou apêndices). 

 O questionário era confidencial e foi garantido o anonimato a todos os 

participantes na investigação, bem como foram informados dos objetivos da 

investigação, tendo sido obtidos os respetivos consentimentos informados e 

esclarecidos.  

 O questionário está subdividido em 6 categorias, nomeadamente: 1 – 

Satisfação Global dos docentes com o agrupamento; 2 – Satisfação com a 

direção e estruturas intermédias (coordenação); 3 – Satisfação com as 

condições de trabalho; 4 – Níveis de motivação; 5 – Satisfação com as 

condições de higiene, segurança, equipamentos e serviços; 6 – Satisfação com 

o estilo de liderança. 

 Os participantes poderiam responder numa escala de 0 a 5, seguindo a 

seguinte estratificação: 0 – não sabe; 1 – muito insatisfeito; 2 – insatisfeito; 3 – 

pouco satisfeito; 4 – satisfeito; 5 – muito satisfeito. 
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Apresentação dos Resultados 

Satisfação Global dos Docentes com o Agrupamento (SGDA) 

Pela análise dos dados verificamos que o parâmetro onde a média é 

superior é no relacionamento do agrupamento com o meio, atingindo um valor 

de 3,77 numa escala de 1 a 5. Pelo contrário o parâmetro relativo às condições 

materiais da escola apresenta uma média mais baixa, de apenas 2,57 numa 

escala de 1 a 5 (ver gráfico 9). 

 

Gráfico 9 - Média por parâmetro da SGDA 
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A satisfação global dos docentes inquiridos apresenta uma frequência 

mais elevada no valor 4 de uma escala até 5, com uma frequência relativa de 

46%, com uma percentagem de 31% no valor 3. É patente também que uma 

percentagem considerável destes docentes (18%) se encontra visivelmente 

não satisfeito no que a estes parâmetros dizem respeito. 

 

Gráfico 10 - Frequência percentual relativamente ao grau de SGDA 
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Satisfação com a Direção e Estruturas Intermédias (SDEI) 

Em termos globais, a Satisfação com a Direção e Estruturas Intermédias obteve 

uma avaliação média de 3,44. A análise dos dados permite concluir que os parâmetros 

menos bem pontuados foram a “Forma como o sistema de avaliação do desempenho em 

vigor foi implementado” e “A forma como a direção intervém no processo de formaçao de 

docentes” 2,83 e 3,10 respetivamente. O parâmetro que obteve a melhor avaliação foi 

“Aptidão para liderança para conduzir o agrupamento”, aplicável à coordenação, com o 

resultado 3,87 (ver gráfico 11). 

 

Gráfico 11 – Média por parâmetro da SDEI 
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No que concerne ao gráfico 12 podemos verificar que a avaliação igual a 

4 é aquela que tem uma maior frequência, representando 43% da amostra 

estudada. Considerando que a avaliação 1 e 2 correspondem a não satisfação 

verifica-se que 13% das avaliações obtiveram resultado menos favorável. 

 

Gráfico 12 - Frequência percentual relativamente ao grau de SDEI 
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Satisfação com as Condições de Trabalho (SCT) 

 Com base na análise expressa no gráfico 13 é notório que a categoria 

associada à satisfação com as condições de trabalho é uma das que obteve 

resultados mais penalizadores. O ambiente de trabalho foi o parâmetro que 

obteve a melhor avaliação fixando a sua média nos 3,83. Por outro lado o 

parâmetro “Os recursos TIC” foi aquele em que se registou o resultado mais 

baixo, fixando-se nos 2,11. 

 

 

Gráfico 13 - Média por parâmetro da SCT 
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 No gráfico 14 verificamos que o valor com maior predominância é o 3, 

representando 31% das respostas, seguido de muito perto pela frequência da 

avaliação igual a 4 que totaliza 27% dos casos. Considerando que a avaliação 

igual a 1 ou 2 corresponde a um grau de não satisfação, este grupo representa 

31% da amostra. 

 

Gráfico 14 - Frequência percentual relativamente ao grau de SCT 
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Nível de motivação 

É possível verificar que existe um elevado índice de motivação por parte 

dos docentes inquiridos (ver gráfico 15). Em nenhum dos parâmetros avaliados 

existe uma cotação negativa, como podemos observar nos valores abaixo 

referidos, sendo que todos os parâmetros obtiveram médias acima dos 3,5. 

 

Gráfico 15 - Média por parâmetro do NM 
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Está visível uma grande percentagem de avaliações positivas (3 a 5) 

obtendo estas um valor esmagador de 89% (gráfico 16). A avaliação igual a 4 

foi a mais atribuida pelos participantes do estudo representando 53% da 

amostra. Apesar da avaliação igual a 5 ser atribuida apenas por 10% dos 

docentes, tendo em conta que para atribuir uma avaliação deste calibre é 

necessário ter um nível de motivação elevadíssimo, acaba por representar um 

valor bastante positivo. 

 

Gráfico 16 - Frequência percentual relativamente ao grau do NM 
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Satisfação com as condições de higiene, segurança, equipamentos e serviços 

 Existem 3 parâmetros com avaliação abaixo dos 3 valores (gráfico 17). A biblioteca e os 

serviços de reprografia são aqueles que os docentes consideram que oferecem as melhores 

condições alcançando uma média de 3,9 e 4 respetivamente. As avaliações menores foram 

atribuidas aos parâmetros Equipamentos informáticos disponíveis e Software disponível, ambos 

com uma média de 2,4 sendo que estes dois parâmetros estão associados à área informática. 

 

Gráfico 17 - Média por parâmetro da SCHSES 
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 Verifica-se que existe uma percentagem acentuada de inquiridos que 

não usufrui dos mais variados serviços (bar, refeitório, reprografia), cerca de 

12% (gráfico 18). No que respeita à satisfação dos docentes nesta categoria 

conclui-se que 67% estão satisfeitos com a qualidade dos serviços no 

agrupamento, sendo que a avaliação igual a 4 é aquela que tem a maior 

frequência representando 36% da amostra. Podemos ainda observar que 22% 

dos participantes do estudo atribuiram avaliações iguais a 1 e 2 revelando um 

grau de não satisfação com as condições de higiene, segurança, equipamentos 

e serviços. 

 

Gráfico 18 - Frequência relativamente ao grau de SCHSES 
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Satisfação com o estilo de liderança 

 A observação do gráfico 19 permite constatar que existe um grau de satisfação positivo em 

todos os parâmetros avaliados. De destacar o parâmetro Encoraja a confiança mútua e o 

respeito, como sendo aquele que obteve a avaliação mais elevada, com uma média de 3,55. O 

parâmetro que registou a avaliação mais reduzida foi Assegura o desenvolvimento de uma cultura 

de mudança, com uma média de 3,17. 

 

Gráfico 19 - Média por parâmetro da SEL 
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 No gráfico 20 é verificável que o valor 4 é aquele que maior frequência 

tem nas avaliações atribuidas pelos docentes, representando 47% das 

escolhas. É visível também que a esmagadora maioria dos inquiridos têm um 

nível de satisfação positivo, considerando que 84% qualificou o estilo de 

liderança entre os 3 e os 5 valores. 

 

Gráfico 20 - Frequência percentual relativamente ao grau de SEL 
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Discussão de resultados 

Após a análise dos dados recolhidos através dos questionários 

entregues, verifica-se que existe uma variância do grau de satisfação docente 

nas diferentes categorias consideradas. 

Na primeira categoria, Satisfação global dos docentes com o 

agrupamento, verifica-se uma avaliação positiva por parte dos docentes 

inquiridos, onde 82% das avaliações correspondem a valores iguais a 3, 4 e 5, 

sendo que 16% das avaliações atribuidas correspondem valores iguais a 1 e 2. 

Alguns dos inquiridos que atribuiram avaliações negativas 

complementaram a resposta ao inquérito com algumas considerações ou 

sugestões de melhoria: 

 Referência a instalações, espaços escolares e equipamentos 

demasiado degradados, sugerindo inclusivamente a sua integral 

renovação evidenciando o caráter urgente destas intervenções; 

 No que diz respeito ao envolvimento dos docentes nos processos 

de tomada da decisão sugestão de mudança nas estruturas dos 

departamentos e ainda manifestação de desagrado pelo facto de 

a legislação atualmente em vigor não permitir um envolvimento 

por parte dos docentes como outrora era possível. 

Segundo o estudo efetuado por Ruivo et Al. (2008, p.35) a nível 

nacional, onde estão incluídas várias escolas de diferentes zonas do país, a 

satisfação docente com as condições materiais tem uma média de 3,4 numa 

escala de 1 a 5. Na presente investigação, a média obtida no Agrupamento de 

Escolas de Ermesinde, encontra-se bastante abaixo desse valor obtendo uma 

avaliação de 2,4, valor que reflete um grau de não satisfação. 

Na segunda categoria, Satisfação com a Direção e Estruturas 

Intermédias, há um ligeiro aumento de avaliações positivas por parte dos 

docentes, representando 84% das classificações atribuidas. Em relação à 

categoria anterior existe portanto um descréscimo das avaliações que revelam 

não satisfação, totalizando 13%.  
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Alguns dos inquiridos que atribuiram avaliações negativas 

complementaram a resposta ao inquérito com algumas considerações ou 

sugestões de melhoria: 

 Relativamente à forma como o sistema de avaliação de 

desempenho em vigor sugestão de alteração da legislação que o 

rege e maior discussão e análise crítica; 

 Referência ao excesso de trabalho por parte dos coordenadores 

levando a um acompanhamento e supervisão interna das práticas 

letivas práticamente inexistente; 

Segundo a avaliação externa levada a cabo pela Inspeção Geral da 

Educação e da Ciência a 231 escolas do país, no ano letivo de 2011/2012, 

apurou-se que no domínio da Liderança e Gestão, estando este diretamente 

relacionado com a Direção e Coordenação, 52% das avaliações classificaram o 

desempenho destes orgãos com Muito Bom. No presente estudo 43% das 

avaliações correspondem ao valor igual a 4 (que será o equivalente ao Muito 

Bom), revelando um valor inferior em comparação ao obtido no estudo em 

questão. 

No terceira categoria, Satisfação com as Condições de Trabalho denota-

se um aumento significativo do grau de não satisfação, atingindo mesmo um 

valor de 31%. Este valor está inteiramente relacionado com o facto de os 

docentes inquiridos classificarem como insuficientes os recursos materiais 

disponíveis na escola para o exercício da sua função. A percentagem de 

satisfação nesta categoria é de 62%.  

Alguns dos inquiridos que atribuiram avaliações negativas 

complementaram a resposta ao inquérito com algumas considerações ou 

sugestões de melhoria: 

 Foi realçado que os espaços específicos para as atividades de 

Educação Física são antiquados e degradados; 

 Menção a que o horário de trabalho em vigor obriga os docentes 

a terem muitos “tempos mortos” dado que o agrupamento não 

oferece meios de trabalho para preencher esses períodos; 
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 Deficiente capacidade no que respeita à qualidade/quantidade de 

material de TIC (tecnologias das informação e da comunicação); 

 Sugestão de dotar a escola com os recursos necessários. 

Segundo João Ruivo et Al. (2008, p.58), a satisfação com o ambiente 

humano da escola registou um valor bastante elevado fixando a sua média nos 

4,68. É observável no presente estudo uma média mais baixa com o valor de 

3,83 no que respeita a este parâmetro. 

Na quarta categoria, “Níveis de Motivação”, constata-se que, apesar de 

os docentes em categorias anteriores demonstrarem um nível de não 

satisfação considerável, encontram-se extremamente motivados para 

exercerem não só a sua função mas também para procurar novos 

conhecimentos através de ações de formação. É verificável que existe uma 

esmagadora percentagem de 89% das avaliações que revelam um nível de 

motivação elevado em detrimento dos 5% com níveis de motivação mais 

baixos. 

Alguns dos inquiridos apesar de atribuirem avaliações maioritariamente 

positivas complementaram a resposta ao inquérito com algumas considerações 

ou sugestões de melhoria: 

 Maior leque de ações de formação gratuitas tendo em conta o 

caráter obrigatório das mesmas, sendo que muitas exigem um 

esforço financeiro bastante elevado; 

 Melhoria das condições físicas dos espaços que não permitem 

colocar muitas das vezes em prática o conhecimento adquirido 

nas ações de formação. 

Um estudo liderado pela Universidade do Minho, que surge no âmbito do 

Centro de Investigação em Estudos da Criança do Instituto de Educação, 

denominado por Projeto TEL (Teachers Exercising Leadership), revela-nos que 

a motivação dos docentes tem vindo a decrescer nos últimos três anos. O 

decréscimo da realização profissional da classe docente está associado não só 

à falta de reconhecimento da profissão, mas também devido às constantes 

alterações legislativas e ainda ao congelamento da carreira. Este estudo 
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mostra-nos que dos 2702 professores inquiridos, 45,5% apresentam uma 

motivação moderada, 27,4% elevada, 17,4% baixa, 5,9% muito baixa e 3,8% 

muito elevada. Considerando a escala de 1 a 5, utilizada no questionário do 

presente estudo e efetuando um paralelismo no que respeita aos valores 

observados, podemos corresponder à seguinte avaliação: 1 Motivação muito 

baixa, 2 Motivação baixa, 3 Motivação moderada, 4 Motivação elevada e por 

fim 5 Motivação muito elevada. É verificável que no presente estudo, os 

docentes do Agrupamento apresentam índices mais elevados de motivação no 

desempenho das suas funções, apresentando 0% de níveis de motivação 

Muito baixa, 5% de Motivação baixa, 26% de Motivação moderada, 53% de 

Motivação elevada e 10% de Motivação muito elevada. 

No quinta categoria, Satisfação com as condições de higiene, 

segurança, equipamentos e serviços, há novamente um aumento do grau de 

não satisfação atingindo um valor de 22% com uma média de 3,2 na escala de 

1 a 5. 

Alguns dos inquiridos que atribuiram avaliações negativas 

complementaram a resposta ao inquérito com algumas considerações ou 

sugestões de melhoria: 

 Necessidade de intervenção no espaço e na sua organização; 

 Aumento de diversidade de produtos disponíveis na papelaria; 

 Realização de alterações no acesso ao recinto escolar 

(entradas/saídas). 

No relatório de avaliação realizado pela equipa do observatório de 

qualidade ao Agrupamento de Escolas do Cadaval no ano letivo de 2011/2012, 

é verficável que o grau de satisfação docente nesta categoria atinge uma 

média de 3,31. No relatório de avaliação realizado no Agrupamento de Escolas 

Ribeiro Sanches de Penamacor, no ano letivo de 2012/2013, é observável uma 

média de 3,76 sendo o valor mais alto no que a esta categoria diz respeito. 

Por fim, na sexta categoria, Satisfação com o Estilo de Liderança, existe 

claramente um grau de satisfação docente global bastante elevado atingindo 

uma percentagem na ordem dos 84%. A média geral dos parâmetros avaliados 
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foi de 3,38 valores, sendo que no relatório de avaliação realizado pela equipa 

do observatório de qualidade ao Agrupamento de Escolas do Cadaval no ano 

letivo de 2011/2012, é verficável que o grau de satisfação docente nesta 

categoria atinge uma média de 3,39, sendo estes resultados de dimensão 

muito semelhante. 

Considerações gerais 

 Após a elaboração deste estudo, posso concluir que duas das categorias 

que foram alvo de análise apresentam médias de satisfação/não satisfação 

mais baixas: Satisfação com as condições de trabalho e Satisfação com as 

condições de higiene, segurança, equipamentos e serviços. 

 No que respeita à Satisfação com as condições de trabalho, é 

observável uma média de 2,93 sendo que para este valor contribuiram 

principalmente os parâmetros: Os recursos TIC (2,11), Espaços para 

funcionamento de projetos e clubes (2,24) e Espaços específicos para as 

atividades de formação artística (2,54). Nesta categoria foram avaliados 10 

parâmetros, dos quais 6 obtiveram avaliação inferior a 3. A especificidade das 

atividades em questão e o desenvolvimento de infra-estruturas que implicam 

pode estar na origem da falta de condições a este nível. 

 Relativamente à Satisfação com as condições de higiene, segurança, 

equipamentos e serviços é verificável uma média de 3,2 sendo que para este 

valor contribuiram principalmente os seguintes parâmetros: equipamentos 

informáticos (2,4), software (2,4) e equipamentos de comunicação (2,8). Nesta 

categoria foram avaliados 11 parâmetros, dos quais 3 obtiveram avaliação 

inferior a 3. É facilmente identificável que todos estes parâmetros estão 

relacionados com equipamento informático/eletrónico. Uma das principais 

razões apontadas pelos docentes é a falta de material disponível para o 

decurso natural das aulas em que este é necessário, nomeadamente nas aulas 

de TIC, onde existe necessidade de os alunos levarem computadores pessoais 

tendo em conta que o número de computadores disponíveis no Agrupamento é 

manifestamente insuficiente. 
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 No que concerne ao Nível de motivação, é de salientar que existe um 

corpo docente bastante motivado para a prática da sua função, bem como para 

a procura/obtenção de novos conhecimentos e aprendizagens como forma de 

refinamento da sua atuação, apesar das condições deficientes que a escola 

proporciona. A média global nesta categoria é de 3,73, sendo que todos os 

parâmetros foram avaliados com valor superior a 3,5. Apesar de na sua 

generalidade, os docentes mostrarem-se motivados referiram alguns pontos 

que consideram afetar negativamente o seu grau de motivação:  

 Maior leque de ações de formação gratuitas tendo em conta o caráter 

obrigatório das mesmas, sendo que muitas exigem um esforço 

financeiro bastante elevado; 

 Melhoria das condições físicas dos espaços que não permitem colocar 

muitas das vezes em prática o conhecimento adquirido nas ações de 

formação. 

A teoria da motivação de Herzbeg que defende que a satisfação e 

insatisfação no trabalho depende de dois conjuntos de fatores: fatores de 

insatisfação e fatores de satisfação. Entre os fatores de insatisfação 

encontram-se o salário, as condições de trabalho e a política da empresa, 

sendo que a sua melhoria leva à ausência de insatisfação. Entre os fatores de 

satisfação encontram-se a realização, o reconhecimento, a responsabilidade e 

o progresso, sendo que a sua melhoria leva a um aumento de satisfação. 

Fazendo um paralelismo entre os resultados apurados no estudo e a teoria da 

motivação de Herzbeg, é notório que os docentes referem como 

condicionantes da sua motivação apenas fatores do primeiro grupo – fatores de 

insatisfação. Assim sendo, a melhoria das condições físicas dos espaços e a 

facilitação de ações de formação gratuitas iria claramente diminuir o grau de 

não satisfação levando a uma situação de ausência de insatisfação. Esta 

alteração aliada à manutenção dos fatores de satisfação levaria a um aumento 

global da motivação. 





66 
 

Perspetivas futuras 
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Tendo em conta a realidade atual da nossa sociedade, as minhas 

perspetivas em relação ao futuro não são as melhores. A verdade é que 

encontramos atualmente uma sobrelotação dos postos de trabalho na área de 

ensino e inclusivamente no ensino da EF. 

 Tenho a perfeita noção de que irei ter de esperar muitos anos para ter 

uma oportunidade de exercer funções nas escolas públicas, devido ao número 

elevado de docentes que concorrem todos os anos, e tendo também em conta 

que a maioria destes tem muito mais tempo de serviço que eu (fator decisivo 

para a seleção de profissionais docentes). 

 O ensino privado encontra-se igualmente numa conjuntura não 

favorável, sendo que existe claramente um jogo de interesses e oportunidades 

no seio do mesmo. Será possivelmente uma alternativa lógica, no entanto as 

hipóteses de o conseguir são também um pouco, ou mesmo muito, remotas. 

 Apesar da situação em que se encontra o nosso país, não vou baixar os 

braços enquanto não conseguir estar a desempenhar o papel com o qual me 

sinto completamente realizado, o de professor. A paixão que tenho pelo que 

faço não tem comparação possível, sendo que todos os esforços 

empreendidos nesse sentido serão seguramente válidos. 

 Feliz é aquele que faz o gosta, pois assim nunca trabalhará um dia na 

vida. No que depender de mim, irei empreender todos os meus esforços com o 

intuito de poder desempenhar a função que mais gosto. A sorte é um misto de 

oportunidade e preparação; sinto-me preparado portanto vou lutar por 

conseguir uma oportunidade! 
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Capítulo V - Conclusão 
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Conclusão 

 As histórias são por sua definição um conjunto de informações sobre 

processos e fatos ocorridos no passado que contribuem para a compreensão 

do presente. 

 A minha história já algum tempo vai sendo construída, tendo como base 

todos os acontecimentos que de alguma forma foram marcantes quer para a 

construção da minha personalidade, quer para a construção de todo o meu 

percurso até à presente data. 

 A verdade é que me orgulho do caminho que percorri até hoje. Com 

persistência, objetivos definidos e uma força de vontade muitas das vezes 

levada ao extremo tenho conseguido atingir os patamares que ambiciono. 

 O ano letivo de 2013/2014, foi um ano muito importante para mim e para 

as minhas ambições. Foi um ano de enorme e intensa aprendizagem onde fui 

constantemente colocado à prova, dando respostas positivas a todos os 

desafios superando os mesmos com distinção. 

 O EP foi deveras fundamental para a construção de uma nova forma de 

estar dentro do ensino e na prática da minha função como professor. Retirei 

muito de todos os acontecimentos ao longo do ano letivo; dos desafios, das 

contrariedades, das palavras de sabedoria proferidas por quem me 

acompanhou. Foi um processo que me permite atualmente ser mais capaz, 

mais profissional e acima de tudo ainda mais apaixonado pela área do ensino. 

 O ensino, muitas das vezes descurado por muitos, adota uma posição 

de enorme importância na formação de seres mais capazes  e mais preparados 

para o que a sociedade oferece. É magnifica a sensação de poder contribuir 

para a formação de indivíduos de forma a que estes consigam não só retirar os 

conhecimentos inerentes às diferentes disciplinas, mas também que consigam 

retirar prazer pela aprendizagem. 

 Ser professor é muito mais que ocupar uma posição, ou exercer uma 

função. Ser professor e acima de tudo ser educador, sendo este ato, o de 

educar, um dom que não está ao alcance de todos.
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 O verdadeiro professor não debita conhecimentos, o verdadeiro 

professor não explica apenas a matéria, o verdadeiro professor é fonte de 

inspiração para todos os seus alunos e retira deles o seu melhor em todos os 

momentos. É para me tornar este tipo de professor que eu vou lutar, aprender, 

estudar e trabalhar dia após dia. 
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Anexo I – Questionário Grau de Satisfação Docente 

FACULDADE DE DESPORTO DA UNIVERSIDADE DO PORTO 

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE ERMESINDE 

Grau de Satisfação Docente 

O presente inquérito tem como principal propósito a recolha de dados 

para uma investigação no âmbito da Unidade Curricular de Estágio Profissional 

integrante no plano de estudos do Mestrado em Ensino da Educação Física 

nos Ensinos Básico e Secundário da Faculdade de Desporto da Universidade 

do Porto. As respostas são confidênciais pelo que se pede que estas sejam 

ponderadas e sinceras. 
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Obrigado pela participação. 
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Anexo II – Carta de autorização para realização de investigação 

Exmo. Sr. Presidente do Agrupamento de Escolas de Ermesinde 

Assunto: Pedido de autorização para realização de investigação 

 

 Eu, Tiago André de Sousa Gama, venho por este meio solicitar a 

colaboração de sua excelência, no sentido de efetuar uma recolha de dados, 

ao abrigo do protocolo celebrado entre o Agrupamento de Escolas de 

Ermesinde e a Faculdade de Desporto da Universidade do Porto, para fins de 

investigação relativa à unidade curricular de Estágio Profissional integrada no 

Mestrado em Ensino da Educação Física nos Ensinos Básico e Secundário, 

sob orientação da Professora Doutora Paula Silva e do Professor Eduardo 

Rodrigues. Os dados recolhidos são confidênciais e, em momento algum, os 

participantes serão identificados, acrescentando ainda sob compromisso de 

honra que o funcionamento da instituição não será colocado em causa.  

 O objetivo central desta solicitação, prende-se com a importância de 

avaliar o maior número de docentes do agrupamento no âmbito de uma 

investigação subjugada ao tema: “Grau de Satisfação Docente – Educação 

Física vs Outras áreas”. 

 Por motivos éticos e deontológicos, assumo desde já o 

compromisso em partilhar posteriormente os dados recolhidos a V. Excelência 

para uma possível intervenção de sua parte com o intuito de dar resposta a 

algumas das insatisfações identificadas no estudo. 

 

Com os meus melhores cumprimentos, 

Tiago André de Sousa Gama 
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