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RESUMO 

 

A elaboração do presente relatório insere-se na parte final do meu percurso de 

formação enquanto professor de Educação Física. Este documento visa 

retratar todo o meu percurso, as minhas dificuldades e as minhas vivências, 

sentidas durante o estágio profissional. Nele realizo uma análise e reflexão 

crítica acerca dos momentos que contribuíram maioritariamente para o este 

percurso. O estágio profissional foi realizado na Escola EB2/3 Pêro Vaz de 

Caminha, com o apoio do Núcleo de Estágio, constituído por dois colegas 

estagiários, uma professora cooperante dos quadros da escola e um professor 

orientador designado pela Faculdade de Desporto da Universidade do Porto. 

Este relatório está organizado em cinco capítulos. O primeiro, Introdução, faz 

uma breve síntese do relatório, assim como um enquadramento do mesmo e 

do estágio profissional. O segundo, Ponto de Partida/Enquadramento 

Biográfico, contempla o percurso do estudante estagiário e as suas expetativas 

para o ano de estágio. O terceiro, Enquadramento da Prática Profissional, 

incide numa contextualização do estágio, da escola onde estagiei e de todos os 

intervenientes neste processo. O quarto, Realização Profissional, representa 

todos os momentos marcantes vividos no estágio, desde a minha atuação 

como professor nos momentos de aula, à minha envolvência e participação na 

escola e na comunidade e no meu crescimento profissional. O quinto capítulo 

representa o estudo de investigação-ação realizado na escola. A temática do 

estudo foi “A influência da perceção de auto-eficácia dos alunos, no 

desempenho escolar a Educação Física”. Por fim, o sexto capítulo, 

Considerações Finais, reflete sobre todo o trabalho desenvolvido ao longo do 

estágio. Este relatório representa a soma do trabalho desenvolvido na escola e 

na reflexão crítica posterior que contribuiu para a construção de mais um 

professor de Educação Física. 
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ABSTRACT 

 

The preparation of this report is part of the final step of my training journey as a 

physical education teacher. This document aims to portray throughout my 

career, my difficulties and my experiences, experienced during the practicum 

training. Also has an analysis and critical reflection about the moments that 

contributed mostly to my route. The praticum was held in the School EB2 / 3 

Pero Vaz de Caminha, with support from the practicum group, consisting of two 

fellow trainees, a cooperating teacher from officers of the school and a teacher 

mentor assigned by the Faculty of Sport, University of Porto. This report is 

organized into five chapters. The first, Introduction, provides a brief summary of 

the report, as well as a framework of it and the professional stage. The second, 

Point of Departure / Biographical framework, includes all the route of the 

student and their expectations for the praticum year. The third, Framework for 

Professional Practice, focuses on a contextualization of the stage, the school 

where I interned and all stakeholders in this process. The four, Professional 

Achievement, represents all the significant moments on stage, from my work as 

a teacher in class to my involvement and participation in school and community. 

Also represents my professional growth. The fifth chapter is the study of 

investigation conducted in school. The theme of the study was "The influence of 

perceptions of self-efficacy of students on school performance at Physical 

Education". Finally, the sixth chapter, Final Thoughts, reflects on all the work 

done during the praticum. This report represents the sum of the work done in 

school and later critical reflection which contributed to the construction of a 

teacher of Physical Education.  

 

 

 

 

KEYWORDS: PROFESSIONAL TRAINING, PHYSICAL EDUCATION, 

TEACHER, PROFESSIONAL IDENTITY, CLASS CONTROL.
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1. Matos, Z. (2009). Normas orientadoras do estágio profissional do ciclo de estudos conducente ao grau de mestre 
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Porto.

 

 

Este relatório foi realizado no âmbito da unidade curricular Estágio 

Profissional (EP) inserido no segundo ano do Mestrado de Ensino de Educação 

Física nos Ensinos Básico e Secundário da Faculdade de Desporto da 

Universidade do Porto (FADEUP). O objetivo deste relatório é os estudantes 

estagiários (EE) realizarem uma análise e reflexão crítica e aprofundada acerca 

de todos os momentos do estágio, desde à sua atuação como professor nas 

aulas, ao envolvimento nas atividades e relações com a escola e com a 

comunidade. 

Esta unidade curricular corresponde à última etapa de formação de 

professores, com o objetivo de proporcionar aos estudantes uma experiência 

prática de atuação do professor em contexto de ensino real, para desenvolver 

as suas capacidades enquanto profissional. É esta ideia que Matos (2012, p.3)1 

defende nas Normas Orientadoras de realização do estágio profissional, “O EP 

visa a integração no exercício da vida profissional de forma progressiva e 

orientada, através da prática de ensino supervisionada em contexto real, 

desenvolvendo as competências profissionais que promovam nos futuros 

docentes um desempenho crítico e reflexivo, capaz de responder aos desafios 

e exigências da profissão.” 

O EP decorreu na Escola Cooperante, localizada na cidade do Porto, em 

colaboração com o Núcleo de Estágio (NE), constituído pelos meus colegas 

EE, pela professora cooperante (PC) e pelo professor orientador (PO) da 

faculdade. Como o estágio implica a lecionação de aulas a uma turma, uma 

das turmas do 9º ano de escolaridade foi a turma que ficou sobre a minha 

responsabilidade. 

 Posso afirmar que o EP, foi uma grande mais-valia para a minha 

formação enquanto professor, pelas oportunidades que tive nesta escola, pelas 

experiências que passei na lecionação das aulas e pelo apoio e conhecimento 

que obtive do NE. No estágio foi permitido desempenhar uma pluralidade de 

funções correspondentes às de um professor, sempre num contexto real de 

prática, como defende Matos (2009).  

 Nele, procurei manter uma atitude crítica e reflexiva para ser capaz de 

responder aos desafios e as exigências da profissão. O objetivo passava por 
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aumentar o meu leque de conhecimentos e experiências que me permitisse 

desenvolver uma formação mais completa. Termino assim o estágio, com a 

realização do relatório, no qual analiso todas as áreas que contribuíram 

decisivamente para a realização deste estágio, com o sucesso desejado. 

 Desta forma, o relatório de estágio (RE) engloba todo o meu percurso 

vivenciado este ano, com destaque para os momentos mais marcantes e para 

os conhecimentos que foram mais determinantes. Contudo, este relatório não 

apresenta só os aspetos positivos do meu ano, pois a minha evolução foi 

desenvolvida com as dificuldades e obstáculos que tive que ultrapassar, 

incluídos neste relatório. Procurarei então transmitir na íntegra todos os 

momentos de relevo que defini como parte integrante deste trabalho. 

 Este RE foi elaborada nos mesmos moldes da realização do EP, sempre 

numa postura crítica e reflexiva. Eu optei por o desenvolver em seis capítulos 

estruturantes. 

 O primeiro capítulo, a “Introdução”, visa descrever e enquadrar os 

modos de realização do EP, assim como a necessidade e a pertinência da 

elaboração deste relatório. Sem esquecer a respetiva descrição do que este 

trabalho contempla. 

 O segundo capítulo, o “Enquadramento Biográfico”, incide na descrição 

do meu percurso, quer como pessoa, quer como professor. É nele que relato 

todas as experiências, todos os obstáculos e todos os caminhos que me 

moldaram e exponenciaram o meu desejo de ser professor de Educação 

Física. Neste capítulo, abordo ainda as expectativas e os objetivos que defini 

no início do ano para potenciar a minha atuação enquanto professor. 

 No terceiro capítulo, “Enquadramento da Prática Profissional”, contemplo 

uma reflexão acerca do que significa o EP e da escola enquanto instituição. 

Para além disso, descrevo e analiso todo o envolvimento ligado ao ano de 

estágio, desde a escola aonde fiquei colocado, à constituição do núcleo de 

estágio e a turma pela qual fiquei responsável. 

 No quarto capítulo, “Realização da Prática Profissional”, abordo todas as 

temáticas que foram determinantes durante este ano. Inicialmente reflito acerca 

da questão da identidade profissional, que no início do ano me trouxe algumas 
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dificuldades por não saber como atuar e qual a postura a manter como 

professor. De seguido abordo as três áreas necessárias que englobam todo o 

processo de realização profissional. A área 1- Organização e Gestão do Ensino 

Aprendizagem, no qual me debruço sobre as questões da conceção, 

planeamento, controlo da turma, modelos de ensino, motivação, feedback, 

reflexão e avaliação. A área 2 e 3 – Participação na Escola e Relações com a 

Comunidade, no qual desenvolvo qual o papel que desempenhei na escola, 

desde a participação nas atividades extra curriculares, ao papel da Direção de 

Turma. Desenvolvo ainda uma questão acerca da intervenção dos professores 

na escola, como elementos essenciais no desenvolvimento da escola. 

 O quinto capítulo diz respeito ao estudo de investigação-ação que 

desenvolvi ao longo deste ano. O tema “A influência da perceção da auto-

eficácia no desempenho escolar dos alunos, na disciplina de Educação Física”, 

permitiu-me aprofundar conhecimentos nesta área e permitir perceber o 

envolvimento dos alunos nas aulas. De referir, que este estudo foi baseado no 

problema de motivação que surgiu por parte de alguns alunos durante a 

lecionação das aulas. 

 Por fim, no sexto capítulo, “Considerações Finais”, abordo de uma forma 

sucinta todo o trabalho e toda aprendizagem desenvolvida ao longo da 

elaboração deste relatório, assim como as aprendizagens e as vivências ao 

longo de todo o meu EP. Refiro-me ainda as perspetivas futuros que posso ter 

a partir de agora que termino o meu percurso de formação académica. 

 Em cômputo geral, a realização do estágio e do relatório foram uma 

experiência inesquecível, riquíssima em conhecimento e vivências que farão 

para sempre parte da minha memória. 
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2.1 O meu percurso  

 

Enfim, chegado ao ponto de partida para a realização de um sonho… 

Não, a história não começa aqui, no término do meu ano de estágio e no final 

da minha preparação como professor. Recuemos um pouco então. Desde os 

primórdios da minha existência que o Desporto surgiu como fonte inigualável 

de conhecimento e formadora da minha personalidade. Posso mesmo afirmar 

que tudo o que hoje sou é um reflexo bastante preciso daquilo que é o 

Desporto e tudo que me transmitiu ao longo do tempo.  

Como todas as crianças daquela idade (5 e 6 anos), tudo começou com 

pequenas brincadeiras na rua com os amigos. Desde jogar “à bola”, jogar às 

“caçadinhas”, às escondidinhas, de realizar corridas para saber quem é o mais 

rápido. Uma vertente do Desporto informal, com a simplicidade de movimentos 

e regras e o simples prazer de competir, desafiava-nos a dar sempre o nosso 

melhor.  

Contrariamente à maioria das crianças que adora brincar e jogar, ao 

invés de ficar em frente da televisão, um dos pilares da minha paixão surgiu ao 

acompanhar o canal Eurosport. Este canal transmitia uma diversidade imensa 

de desporto, estimulando um conhecimento bastante profundo de regras, de 

valores, de ídolos (tais como o Michael Gray no Biathlon, o Adam Malysz nos 

saltos de esqui, o Lance Armstrong no ciclismo ou o Andre Agassi no ténis). 

Estes inspiraram-me a ser cada vez melhor e a sonhar estar no seu lugar, num 

futuro próximo. Este foi o primeiro momento decisivo para me tornar na pessoa 

que sou hoje. 

Contudo, o desejo de querer estar ligado ao Desporto não surgiu 

meramente através da televisão. Foi, então, com o incentivo dos meus pais e 

em particular de um amigo meu, o qual praticava Futebol no Futebol Clube do 

Porto, que decidi ir treinar com ele esta modalidade que tanto gostava, 

principalmente no meu clube de coração. Esta experiência foi curta uma vez 

que no ano seguinte fui com este meu colega para a Escola de Futebol Hernâni 

Gonçalves, onde o pai era treinador e responsável pela formação. Mais uma 

vez, esta experiência acabou por durar pouco tempo dado que no ano seguinte 
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saía da escola onde frequentava o 5º e 6º ano de escolaridade à mesma hora 

que o treino começava. Foi com pesar que tive que abandonar uma 

modalidade que adorava praticar e deixar para trás os amigos que tinha feito. 

Sem o saber, foi a melhor decisão que tomara e o segundo momento-chave 

para chegar ao lugar que hoje ocupo.  

Nesse ano e na ânsia de continuar a praticar Desporto acabei por iniciar 

a prática de Andebol no Futebol Clube de Infesta, modalidade que continuo a 

praticar desde os meus dez anos de vida. Sem dúvida, que este clube e esta 

modalidade me proporcionaram muito do que aprendi. Aprendi nas vitórias e 

nos momentos de felicidade que partilhei com os meus colegas de equipa e 

nas derrotas e nos momentos difíceis que tivemos e que tive que ultrapassar. 

Um desses momentos foi uma rutura dos ligamentos cruzados dos joelhos que 

me obrigou a estar parado sete meses sem poder praticar qualquer tipo de 

Desporto. Aqui aprendi a ser amigo, a trabalhar em conjunto, a ser um líder 

pelo exemplo transmitido, a lutar com todas as minhas possibilidades para 

atingir os objetivos, a saber ganhar mas também a saber perder. Estas e 

muitas mais competências que perfilam hoje a minha pessoa e que tornam 

única a minha forma de ser e de agir enquanto profissional da área do 

Desporto. Este clube permitiu-me ainda ser treinador das camadas jovens, 

função que desempenho pelo terceiro ano consecutivo e no qual revejo o papel 

que pretendo ter no futuro. Quero ser formador de crianças e jovens, tornando-

me o impulsionador das suas capacidades quer na vertente desportiva, quer na 

vertente pessoal e social, ajudando a serem adultos mais capazes. De referir 

apenas, que estas competências foram essenciais na lecionação das aulas, 

dada a ligação com as crianças e o ensino de diversos conteúdos. Permitiu-me 

uma transferência de competências inerentes às duas tarefas.  

Nunca me poderei esquecer também do contributo inestimável que foi e 

continua a ser a pertença a um grupo de escuteiros, o Agrupamento 143 de S. 

Mamede de Infesta. Frequento esta instituição desde os meus 6 anos de idade, 

que me permitiu vivenciar amizades, aventuras, uma cultura de união e de 

paixão. Deste modo, todos os fins-de-semana conseguia um crescimento 

sustentável e integral da minha pessoa e que, tal como o Desporto, me 

transmitiu valores. Estes permitem-me atuar sempre de forma diferente mas 

consciente e responsável na minha vida ativa, enquanto cidadão e enquanto 
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jovem que precisa de aventuras e experiências novas. Este Agrupamento 

permitiu-me assumir este ano a função de chefe. Aqui posso criar e transmitir 

os valores que recebi aos mais jovens podendo começar a ganhar experiência 

para o desempenho da função de professor de EF. 

Obviamente que uma vida ligada ao Desporto impõe responsabilidades 

e deveres em todas as vertentes da vida. No que diz respeito à vida 

académica, esta nunca foi descurada e sempre foi alvo de empenho e 

motivação aliado à prática desportiva. Neste percurso obtive sempre resultados 

dos quais me posso orgulhar e tudo em prol de um objetivo, o de entrar na que 

considero a melhor Universidade do país e na Faculdade pela qual sempre 

nutri uma enorme admiração, a Faculdade de Desporto da Universidade do 

Porto. Com este objetivo em mente, decidi seguir o curso de Ciências e 

Tecnologias no décimo ano de escolaridade para chegar melhor preparado e 

com conhecimentos que me permitissem triunfar na FADEUP. Foi neste ano 

que decidi que o meu objetivo seria trabalhar numa área ligada ao Desporto 

quando me tornasse alguém. Chegámos assim ao terceiro momento-chave na 

minha caminhada para professor de Educação Física. 

Com o objetivo de triunfar na FADEUP e após completar o ensino 

secundário com sucesso, chegou um momento de saber se poderia entrar na 

Faculdade que desejava. Apesar de ter obtido boas classificações e estar 

relativamente confiante que entrava, decidi só me candidatar única e 

exclusivamente à Faculdade que desejava e que eu sabia que me iria fazer 

feliz. Apesar de todos os avisos e contra indicações de que se não entrasse na 

FADEUP não poderia estudar em mais lado algum por não me candidatar, 

ignorei estes conselhos refutando com a ideia que eu também não queria 

estudar em mais lado algum. Seria a FADEUP ou mais nenhuma. Passei assim 

as férias escolares na ânsia de saber se finalmente cumpria o sonho de entrar 

naquela que seria a minha casa durante os próximos anos. Sim, entrei, foram 

as palavras que mais vezes referi posteriormente em conversas com familiares 

e amigos. O orgulho e a satisfação pelo alcançar deste objetivo ficaram comigo 

e com a certeza de que queria alcançar cada vez, objetivos mais difíceis. 

Após entrar nesta instituição, fiz questão de a tratar como minha. Era 

exatamente o que pensei que seria, um ar mágico, inigualável na essência 

desportiva que transmitia, desde o simples vestuário desportivo da maioria das 
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pessoas à diversidade de conversas que culminavam sempre na mesma 

temática, Desporto. Foram cinco anos incríveis no qual me senti sempre bem 

integrado, pois estava no seio de pessoas exatamente como eu, isto é, que 

viviam e vivem na sua maioria para o Desporto.  

Posso então referir que tinha chegado finalmente ao ponto de partida do 

meu sonho, o início do estágio que me permitiria aprender bastante, mas desde 

logo, com imensas responsabilidades. Vou dar a conhecer um pouco mais do 

percurso que percorri durante o ano que terminou. 

 

2.2 Expetativas do Estágio Profissional  

 

Após um percurso árduo, complexo, com obstáculos ultrapassados e com 

o sentido de dever cumprido, cheguei finalmente, à primeira etapa da reta final 

do meu sonho de me tornar um profissional de Desporto e um profissional de 

EF. Estava tão perto de cumprir o meu sonho que parecia que já conseguia 

sentir como realizado. 

Contudo, este ano de estágio, colocou à prova todos os conhecimentos e 

todas as competências que adquiri na minha formação até então. Estava 

perante o momento de verdade. Seria neste momento que tinha de mostrar a 

mim, mas principalmente aos outros, ao meu Professor Orientador, à minha 

Professora Cooperante, à minha Faculdade e à escola onde realizei o estágio, 

Escola Cooperante, que tinha o necessário e que era capaz de cumprir o que 

esta função exigia de mim.  

Sem dúvida que o caminho não é feito apenas de certezas nem de 

verdades absolutas e por isso vivi momentos de tensão e dúvida. Será que 

estava preparado para ensinar? Será que conseguiria transmitir conteúdos na 

Ginástica e na Dança? Será que os alunos iriam respeitar a minha autoridade? 

Será que não tinha sido feito para ser professor? Estas foram algumas das 

dúvidas e ansiedades que se apoderaram de mim antes de começar o ano 

letivo. Pensei para mim que se não era assim tão difícil colocar crianças de 9 e 

10 anos a jogar andebol, também não seria impossível ensinar os meus alunos 

a praticar as diferentes modalidades. Comecei a ver o caminho que teria que 

percorrer. 
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Posto isto, pensei que a melhor forma de conseguir realizar um bom 

trabalho seria adequar as expetativas que trazia a objetivos realizáveis durante 

o ano de EP. Assim, o principal objetivo que trazia comigo para este ano, seria 

o de conseguir que os alunos aprendessem qualquer conteúdo comigo, não 

importando a modalidade. Poderia ser Futebol, Andebol, Dança ou Ginástica. O 

difícil seria começar a ensinar e esse seria o maior objetivo. Para a obtenção 

de sucesso nas aulas, a minha expetativa passava por ser um professor 

bastante competente, sendo que para isso tinha que obter o maior 

conhecimento possível em todas as modalidades que iria lecionar. 

Claro que para me tornar num professor competente não bastava só ser 

possuidor de bastante e aprofundado conhecimento, contudo eu via essa tarefa 

como o ponto de partida para me tornar um profissional competente.  

As minhas expetativas seriam de ganhar experiência profissional para no 

futuro conseguisse ser um profissional mais capaz em todas as vertentes da 

função de um professor. Defini assim, que iria realizar todos os planeamentos 

com consciência, desde as Unidades Didáticas das diversas modalidades aos 

planos de cada aula para conseguir retirar o melhor rendimento de cada um 

dos alunos. A ideia passava por ser cada vez melhor nas minhas funções. 

Obviamente que esta melhoria só poderia acontecer com o apoio 

constante de pessoas com maior experiência do que a minha e que me 

ajudassem a encontrar soluções para os meus problemas. Assim, partia com a 

expetativa de puder encontrar no PO e na PC, duas fontes de conhecimento 

inequívoco e de ajuda constante no meu processo de formação global. 

No que diz respeito ao núcleo de estágio (NE) esperava que 

conseguíssemos criar um bom ambiente de trabalho, proporcionando ajuda uns 

aos outros sempre que necessário. Esperava que não existisse o receio de dar 

opiniões sobre o trabalho dos colegas, promovendo críticas construtivas para 

facilitar a nossa evolução. Para além disso, acho que seria extremamente 

positivo promover um bom ambiente no grupo de EF, assim como no 

relacionamento com a comunidade escolar, a começar nos professores das 

restantes disciplinas e a envolver até aos funcionários da escola. 

Relativamente à lecionação das aulas, as dúvidas e expetativas também 

eram muitas, esperando eu conseguir desenvolver um espírito de união, de 

empenho e responsabilidade na turma que iria encontrar. O objetivo passava 
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por envolver os alunos nas aulas, aumentando o seu tempo em atividade 

motora e consequentemente em aprendizagem. O ambiente durante as aulas 

tinha que ser positivo para tornar esta disciplina do agrado da maioria dos 

alunos, incutindo a importância do Desporto e dos hábitos de vida saudáveis. 

Procurava ainda promover a fidelização dos alunos em clubes fora do contexto 

da sala de aula. Sabia que os objetivos não seriam fáceis de alcançar, mas 

quanto mais difícil se torna a tarefa mais prazer conseguimos retirar. 

Como referi acima, a transmissão de valores assumia uma parte 

importante da minha função como professor. Procuraria que adquirissem 

valores sociais e culturais, sem nunca esquecer os próprios valores que o 

Desporto tem para oferecer. Relativamente à importância do Desporto, Garcia 

(2006, p.21) afirma que “o desporto é, acima de tudo, uma forma de o homem 

se transcender e de expressar esse seu desejo”. Esta afirmação transporta-nos 

para um dos valores mais importantes que o Desporto e a disciplina de EF nos 

transmitem. A capacidade de superação consigo próprio e sobre os outros é 

uma máxima que deve estar sempre presente durante as aulas. Contudo, um 

professor deve associar este valor a outros que assumem também papel 

central neste processo de ensino. Quer no Desporto, quer nas aulas de EF, 

encontrámos valores tais como a responsabilidade, o espírito de sacrifício, o 

trabalho de equipa e o gosto pelo movimento do corpo, que só esta disciplina é 

capaz de proporcionar. Desta forma, a EF deve ser valorizada nos dias 

correntes, tendo em conta tudo o que é capaz de transmitir. Como não poderia 

deixar de ser, esta seria mais uma das expetativas com que iniciava o ano. 

Esta ideia defendia por Bento (1987, p.11) que afirma que os profissionais de 

EF têm o dever de “conduzir, durante toda a sua vida profissional, um combate 

permanente consigo próprio, a fim de poder desempenhar a incumbência social 

de educação da juventude com uma motivação elevada, concordante com o 

valor que atribui à sua profissão”. 

Outra das expetativas com que iniciei este ano de EP, consistia em 

envolver-me o máximo possível nas atividades que seriam realizadas fora do 

tempo de aula, relacionadas com a disciplina que lecionava ou outra disciplina. 

O meu objetivo passava por deixar uma marca da minha passagem pela 

escola, de forma que os meus alunos, os outros alunos e os restantes 
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professores se lembrassem de mim e das minhas iniciativas mesmo quando eu 

já cá não estivesse. 

Por fim, o meu objetivo passava por apresentar um comportamento de 

excelência em todas as tarefas que ficasse encarregue de realizar para 

potenciar o papel da escola. Apesar de todos os prós e os contras, estava 

motivado e empenhado em fazer o meu melhor. Queria ultrapassar qualquer 

obstáculo neste percurso e contribuir para a contínua importância dos 

professores e da escola na formação dos cidadãos, elevando a sua importância 

na sociedade.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



17 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Enquadramento da Prática Profissional  
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3.1 Estágio Profissional  

 

O EP é incluído no âmbito da formação profissional, no segundo ano do 

segundo ciclo de estudos, conducente ao grau de Mestre em Ensino de EF nos 

Ensinos Básico e Secundário da FADEUP.  

Estruturado e sustentado na base legal do Decreto-lei nº 74/2006 de 24 

de Março e o Decreto-lei nº 43/2007 de 22 de Fevereiro e nos regulamentos 

institucionais vigorantes – Regulamento do curso de Mestrado em Ensino de 

EF nos Ensinos Básico e Secundário, Regulamento Geral dos Segundos Ciclos 

da FADEUP e Regulamento Geral dos Segundos Ciclos da Universidade do 

Porto. 

Relativamente à execução das tarefas definidas e da organização do 

estágio, no que concerne à orientação do relatório de estágio, funções, 

responsabilidades e competências de todos os intervenientes no processo de 

estágio, cabe ao Orientador da FADEUP supervisionar o processo de estágio. 

À PC da escola, onde é realizada a prática de ensino, supervisionar os 

estudantes estagiários, tal como vem regulamentado no artigo 6º do 

regulamento do segundo ciclo de estudos conducente ao grau de Mestre em 

Ensino de Educação Física nos Ensinos Básico e Secundário da FADEUP e no 

seu regulamento do Estágio Profissional.  

Neste EP, cada estagiário ficou responsável por uma das turmas da PC, 

que foi o titular da turma, durante todo o ano letivo, estando integrado na 

escola como qualquer outro professor. As tarefas do estagiário estão divididas 

em quatro áreas: a Organização e Gestão do Ensino e Aprendizagem, a 

Participação na Escola, a Relação com a Comunidade e o Desenvolvimento 

Profissional. Em cada uma das áreas são definidas as principais tarefas e 

incumbências a desempenhar e desenvolver.  

Este formato de estágio, dando uma total integração do estudante 

estagiário na escola, proporciona-lhe uma panóplia de experiências fulcrais 

enquanto futuro professor de EF. 

O EP é realizado numa fase adiantada da nossa formação e coincide 

com o último ano desta formação mais específica. Seria durante este ano que 
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oderíamos experienciar e vivenciar a nossa futura profissão e no qual 

poderíamos aplicar todos os conhecimentos aprendidos ao longo da nossa 

formação. Como refere Alarcão (1997, p.9), “a prática pedagógica não deve ser 

independente do resto do curso. Antes pelo contrário, deve ser nele integrado 

como o momento, por excelência, da integração de saberes e a ponte entre dois 

mundos que, no seu conjunto e nas suas inter-relações, constituem o seu 

enquadramento formativo institucional: o mundo da escola e o mundo da 

instituição da formação inicial”. 

Iria ser este ano que estaríamos em contato com a profissão, pois 

apesar de sermos apoiados e ajudados nas tarefas que tínhamos que realizar, 

já iriamos lecionar as aulas autonomamente e conseguiríamos perceber se era 

mesmo esta profissão que queremos seguir no futuro. Esta ideia defendida por 

Pimenta (2005,p.70) que afirma que “não se deve colocar o estágio como polo 

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”. 

Por estes motivos, este ano é considerado o mais importante durante a 

nossa formação. Como tal, esperaria aproveitar ao máximo, tentando absorver 

e aprender tudo o que me pudesse tornar num melhor professor. Esperaria 

ainda divertir e aproveitar de todos os momentos de emoção e de relação com 

os alunos, juntamente com todos os intervenientes neste meu processo de 

formação.  

Segundo, Matos (2012, p.3)2 o “EP visa a integração no exercício da vida 

profissional de forma progressiva e orientada, através da prática de ensino 

supervisionada em contexto real, desenvolvendo as competências profissionais 

que promovam nos futuros docentes um desempenho crítico e reflexivo, capaz 

de responder aos desafios e exigências da profissão”. 

 

3.2 Escola enquanto instituição  

 

Quando refletimos acerca da escola como uma instituição, penso que 

encontramos diferentes perspetivas e conceções. De acordo com Moreira e 

Candau (2003), a escola é uma instituição construída historicamente no 

contexto da modernidade, isto é, a escola é marcada pelo passado e evolução 



21 
 

da sociedade. Contudo, procura adequar o ensino e todo o seu processo para 

educar e preparar os jovens para a vida atual, formando cidadãos críticos, 

reflexivos, autónomos, conscientes dos seus direitos e deveres, capazes de 

compreender a realidade em que vivem, preparados para participar da vida 

económica, social e política do país e aptos a contribuir para a construção de 

uma sociedade mais justa (Freitas, 2009). 

Antigamente, a família começou por ser o principal meio para formação da 

criança e a escola uma instituição complementar, onde se transmitiam alguns 

conhecimentos gerais. A escola consistia de um espaço onde o saber era 

soberano e a socialização praticamente impercetível. Com o avançar do tempo, 

o panorama escolar foi sendo configurado para um quadro de referência mais 

amplo. Hoje em dia, a escola é vista não só como um local onde se transmitem 

conhecimentos teóricos e práticos, como também um local com 

responsabilidade social, no sentido de transmitir valores, regras e ideais. A 

escola, hoje, é de massas, encontrando-se nela uma heterogeneidade social e 

cultural dos alunos, e por isso, não pode ser um mero fator de instrução ou de 

ensino, tendo de para além de educar, sociabilizar (Sêco, 1997) 

Contudo, uma parte determinante da escola procura dar resposta às 

necessidades das pessoas e dos empregos, promovendo pessoas mais 

competentes para desempenharem as funções para os quais forem precisos. 

Como afirma Carneiro (2001, p.53) "Os sistemas educativos e de formação 

europeus necessitam de ser adaptados não só às exigências da sociedade do 

conhecimento como também à necessidade de um maior nível e qualidade de 

emprego. Terão de oferecer oportunidades de aprendizagem e de formação 

concebidas para grupos-alvo em diferentes fases das suas vidas: jovens, 

adultos desempregados e as pessoas empregadas que correm o risco de ver 

as suas competências ultrapassadas pela rapidez da mudança". 

Para finalizar, penso que a vertente educacional da escola tem de ser 

enaltecida, começando por responsabilizar os professores. Estes têm o dever 

de educar os nossos alunos não apenas ao nível da disciplina e matéria que 

têm de ensinar, mas antes de uma forma integral, promovendo valores e 

crenças, tais como respeito, espírito de grupo ou equipa e capacidade de 

superação (Bento, 2003).  
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3.3 Escola como Entidade Formadora de Pessoas  

 

Como refere a alínea a), do ponto 2, do artigo 74, da Constituição 

Portuguesa, o Estado é incumbido de assegurar o ensino básico universal, 

obrigatório e gratuito a todos os cidadãos. Posto isto, podemos afirmar que a 

escola é um local privilegiado de ensino e de formação de pessoas, já que é 

obrigatório a todas as crianças e jovens frequentarem a escola. Este pode 

tornar-se assim um espaço onde para além do ensino das matérias e da 

construção do conhecimento futuro dos alunos, se pode formar indivíduos na 

sua plenitude, construindo pessoas em várias áreas, social, psicológica, física e 

intelectual. 

Como afirma Machado (2010), o professor, no desempenho de sua 

função, pode moldar o caráter dos jovens e, portanto, deixar marcas de grande 

significado nos alunos em formação. Ele é responsável por muitas das 

descobertas e experiências que podem ser boas ou não. Como facilitador, deve 

ter conhecimentos suficientes para trabalhar tanto aspetos físicos e motores, 

como também os componentes sociais, culturais e psicológicos. Mais uma vez, 

o professor aparece como elemento essencial na formação dos alunos a nível 

global. 

 

3.4 Operacionalização do Estágio  

3.4.1 A Escola do Estágio  

 

Antes de começar o estágio, uma das maiores preocupações foi perceber 

e escolher o melhor local para o realizar. A minha primeira opção seria realizar 

o estágio na escola onde fiz a minha formação, a Escola Secundária Abel 

Salazar. Esta opção aconteceu por conhecer a escola e a grande maioria dos 

docentes, o que poderia facilitar a minha integração na mesma. Contudo, esta 

opção caiu por terra, pois este ano, a escola não abriu núcleo de estágio. Por 

consequência, a minha escolha baseou-se meramente na localização e 

facilidade de acesso ao local de estágio.  
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Foi desta maneira que o meu estágio acabou por ser realizado na minha 

primeira opção, a Escola EB 2/3 Pêro Vaz de Caminha. Esta localiza-se na Rua 

da Telheira, na zona do Amial, pertencente à freguesia de Paranhos, no 

concelho do Porto.  

Esta instituição é a sede de um Agrupamento de Escolas, denominado 

Agrupamento Vertical de Escolas da Pêro Vaz de Caminha, constituída por 

esta, como escola sede, em conjunto com o Jardim de Infância (J.I.) do Agra, 

S. Tomé e Miosótis, pelas escolas EB1 de Miosótis, de S.Tomé, da Azenha e 

do Agra.  

Esta é uma escola TEIP, isto é, um território de intervenção prioritária, 

usufruindo de determinados benefícios (ao nível económico e de material). 

Nesta escola, existem 552 alunos, sendo o número total de alunos do 

Agrupamento de 1089 alunos.  

Este estabelecimento em particular abrange o 2º e o 3º ciclos, desde o 5º 

até ao 9º ano de escolaridade e possui instalações de apoio a crianças com 

necessidades educativas especiais (NEE). Com o estatuto que possui, o 

objetivo passava por tentar diminuir os efeitos da desigualdade social e 

económica, procurando melhorar as condições de sucesso dos alunos destes 

territórios. 

No meio envolvente, esta escola está localizada numa zona residencial 

que contempla a presença de dois bairros sociais (Regado e S.Tomé) em 

contraste com diversas moradias. Relativamente aos acessos, a maioria dos 

alunos realiza o percurso a pé por viver perto, mas também possui acesso de 

autocarro, com paragem à porta da escola e nas suas imediações. Quem opta 

por utilizar o carro tem maior dificuldade, visto que o estacionamento é escasso 

perto da escola, o que origina alguma confusão na entrada e na saída dos 

alunos das aulas. 

Ao nível dos docentes, só tenho a agradecer a disponibilidade e atenção 

que demonstraram, com destaque para o Grupo de EF, que foi constituído por 

7 professores, sendo 3 professores estagiários. A minha professora cooperante 

foi a coordenadora deste Grupo e a grande responsável pela nossa integração 

na escola e dentro do Grupo de EF.  

A lecionação das aulas de EF ocorreu nos três espaços disponíveis na 

escola para o efeito (Pavilhão Gimnodesportivo, Ginásio e ainda o Campo de 
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Jogos exterior). Na escola em questão, só acontecem duas aulas ao mesmo 

tempo, facto pelo qual um dos professores fica com o pavilhão e o outro 

professor fica com os outros dois espaços para realizar a sua aula. De referir, 

que cada semana, o professor realiza uma das suas aulas em cada um dos 

espaços disponíveis, isto é, se realizar a primeira aula no pavilhão, a segunda 

aula ocorrerá no espaço exterior ou no ginásio. Esta rotação foi estabelecida 

pela criação de um roulement no início do ano letivo.  

Em relação a estes espaços, só a referenciar a grande permeabilidade à 

chuva, facto que poderia ter impedido a realização de certas aulas no pavilhão 

por ficar inundado e no ginásio pela madeira do chão levantar num local 

específico. Contudo, penso que a escola apresentou todas as condições 

necessárias para as aulas de EF e não foram estes aspetos que condicionaram 

a realização do meu EP. 

 

3.4.2 Núcleo de Estágio  

 

Como referem Batista e Queirós (2013), o EP “é o espaço no qual os 

estudantes adquirem competências e conhecimentos para a sua formação 

futura e no qual são auxiliados pelo Núcleo de estágio, responsável por 

promover uma aprendizagem sustentada e coerente”. Este núcleo deve ser 

composto pelos estudantes estagiários, pelo professor cooperante e pelo 

orientador de estágio. 

Este núcleo foi assim constituído por cinco elementos, três EE, pela 

professora cooperante e pelo orientador de estágio. 

A funcionalidade deste grupo caraterizou-se por reuniões semanais 

entre os EE e a PC às quartas-feiras das 9:30 até as 11:45. Nestas reuniões 

eram realizadas reflexões conjuntas acerca das aulas lecionadas pelos EE, 

preparação de atividades extra curriculares e elaboração de documentos 

essenciais ao trabalho de um professor. O trabalho desenvolvido nestas 

sessões ficou refletido nas atas realizadas pelos EE de cada sessão. 

Relativamente a relação com o PO, esta foi marcada por reuniões 

semanais à segunda-feira de manhã na faculdade. O objetivo era discutir sobre 

os problemas que os EE estavam a sentir na lecionação das aulas, assim como 
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possíveis soluções a utilizar para resolver esses mesmos problemas. A 

intervenção do PO, também se notou nas observações que realizou das aulas 

dos EE na escola, ocorrendo uma observação por período a cada um dos EE. 

Posso afirmar, que todos os momentos em conjunto com a PC e com o 

PO foram momentos de grande aprendizagem. A partilha de experiências dos 

próprios, a descoberta guiada de soluções e o diálogo entre todos os 

elementos do NE, foram estratégias que ajudaram a produzir um conhecimento 

superior. Sobre esta temática, Nóvoa (1992, p.26) afirma que “o diálogo entre 

professores é fundamental para consolidar saberes emergentes da prática 

profissional.”  

Entre os EE também se estabeleceu uma relação bastante positiva de 

amizade e entreajuda. Este fator foi essencial, pois ao sermos três pessoas 

heterogéneas e com conhecimentos díspares, permitiu um maior 

enriquecimento de todos os intervenientes na procura de conhecimentos e 

competências que facilitassem a tarefa de ser professor. 

 

3.4.3 A minha turma  

 

Uma das primeiras tarefas deste ano letivo foi a escolha das turmas 

pelos EE. Obviamente que a escolha das turmas tinha que ser feita consoante 

as turmas destinadas à PC. Nesta escolha existiam cinco hipóteses, não 

havendo restrições relativas a que turma escolher. A PC deixou a escolha ao 

critério e consideração de cada EE, consoante a sua disponibilidade, 

preferência horária ou ainda preferência por lidar com alunos de determinada 

faixa etária. De referir que esta escolha se fez de forma autónoma e 

democrática, existindo sempre diálogo entre todos os EE para o interesse não 

coincidir na mesma turma. A PC também foi essencial neste processo, 

fornecendo informações acerca das diferentes turmas, que aumentou o 

conhecimento das mesmas antes da escolha.  

As turmas ficaram assim distribuídas: para um colega EE (turma do 7º 

ano de escolaridade), para outro colega (turma do 8º ano de escolaridade) e 

finalmente a minha turma, uma turma do 9º ano de escolaridade. Era com 
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grande expetativa que aguardava o início do ano letivo para colocar em prática 

os meus conhecimentos e relacionar-me com a turma que me aguardava. 

No início de um processo, tal como este, é determinante o conhecimento 

das pessoas com as quais nos relacionámos e para as quais traçaremos metas 

e objetivos de aprendizagem. O objetivo passava por adequar o processo às 

necessidades e vontades de cada um. Para isso não me bastava apenas 

conhecer que iria lecionar aulas à turma do 9º ano, mas sim conseguir 

conhecer cada aluno presente na sua globalidade. Por esse motivo, apliquei 

uma ficha de caraterização individual (Anexo I). 

A minha turma do 9º ano era constituída, no início do ano, por 25 alunos, 

apesar de apresentar 29 alunos na grelha inicial da turma. Tal facto deveu-se à 

mudança de escola e de curso, de quatro alunos, antes do começo do ano 

letivo. A turma viria também a perder um elemento, que no final do primeiro 

período mudou de escola. Assim, foram 24 alunos que fizeram parte da turma 

durante a maioria do ano, existindo 15 alunos do género feminino e 9 alunos do 

género masculino. A média de idades situava-se entre os 14 e os 15 anos (14, 

48), variando a idade dos alunos entre os 13 e os 16 anos de idade. Esta 

média foi inflacionada pela presença de 7 alunos com retenção do ano letivo 

anterior com maior idade, antevendo problemas de motivação e trabalho 

perante a escola e o seu sucesso escolar. Para além dos 24 alunos, a turma 

apresentava também um aluno com NEE, que inicialmente frequentou as aulas 

de EF, sempre com o apoio da PC. Contudo, durante o ano, este aluno passou 

a frequentar as aulas de EF de uma turma do 6º ano de escolaridade que 

decorriam no mesmo horário que as da sua turma, para permitir integrar este 

aluno num nível mais adequado à sua aprendizagem. 

No que concerne à saúde dos alunos, a maioria destacou que vai ao 

médico com frequência e que não apresenta nenhuma doença implicativa na 

prática da disciplina. A única exceção prendeu-se com uma aluna que 

apresentava um problema crónico nas costas. Apesar de no início do ano a 

aluna ter entregue um atestado médico, a aluna realizava as aulas, com 

exceção dos dias ou dos exercícios da aula que lhe provocavam dores.  

Mais propriamente na nossa disciplina, apenas 3 alunos consideraram 

EF como a sua disciplina preferida e nenhum caso como a disciplina que 

menos gostam. Apesar de não ser uma disciplina que os alunos não gostam, o 
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reduzido número de preferência nesta disciplina, criou o desafio de tentar 

modificar o conceito que os alunos tinham da mesma, tentando promover uma 

grande envolvência dos mesmos para alterar este cenário.  

Para além disso, o historial de classificações nesta disciplina era 

relativamente fraco, que tirando alguns alunos com nota máxima, a média 

situou-se no nível três, devido ao nível negativo também apresentado por 

alguns alunos. 

Relativamente às modalidades desta disciplina, nota-se que os alunos 

eram muito heterogéneos, existindo grande variedade das modalidades 

preferenciais, desde Futebol, Basquetebol, Voleibol, Badminton, Ginástica, 

Atletismo e Dança. A modalidade que mais vezes apareceu foi Futebol, 

surgindo na minha opinião pela prática já federada de alguns alunos. Ao nível 

da modalidade em que sentiam maiores dificuldades, também surgiu uma 

grande heterogeneidade nas modalidades. 

Outros dados importantes de analisar disseram respeito às vivências 

desportivas dos alunos fora do contexto escolar. Assim, 15 dos 24 alunos já 

tinham praticado desporto federado pelo menos durante um ano, o que sugere 

que apresentem alguma base desportiva generalizada, mas apenas 5 dos 

alunos ainda mantinham esta prática. Esta situação sugere um desinteresse 

pela atividade física com o avançar da idade. Como já tinha referido 

anteriormente, uma das minhas expetativas no início do ano passava por 

enquadrar nos alunos o gosto pela atividade física, associada a presença em 

clubes federados fora do contexto escolar, o que é possível devido ao baixo 

número de fidelização nos clubes. 

Apesar desta caraterização, pareceu-me ainda determinante avaliar os 

alunos relativamente à sua condição física para perceber melhor que tipo de 

trabalho poderia desenvolver com eles. Esta avaliação foi feita através do 

FitnessGram nas primeiras aulas do ano. No final da avaliação, criei uma 

tabela onde estavam indicados os resultados dos testes consoante uma boa ou 

má prestação. De referir que nos resultados, apenas se podiam identificar os 

alunos pelo seu número, pelo que os alunos das restantes turmas não 

conheciam que resultado correspondia a cada pessoa. 

Ao analisarmos a tabela presente no anexo II, verificamos que existem 

alguns alunos com valores inferiores aos normais no que respeita ao Índice de 
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Massa Corporal, estando quatro alunos com excesso de peso. Esta situação 

iria exigir de mim não só trabalho físico com estes alunos, mas também um 

trabalho mais psicológico direcionado para a importância da alimentação e da 

manutenção de hábitos de vida saudáveis, mesmo fora do contexto escolar. 

Ao nível dos resultados nos testes físicos é de destacar os fracos 

resultados obtidos pela maioria dos alunos na flexibilidade dos membros 

inferiores ao invés dos bons resultados obtidos ao nível da força muscular no 

abdómen e no tronco. No que diz respeito à força dos membros superiores e 

da resistência aeróbia, aparecem todos os resultados, situando-se a média nos 

valores normais. Estes resultados globais sugerem que o nível de aptidão dos 

alunos está longe do ideal para a sua idade, contudo apresentam poucos 

resultados negativos, excetuando a flexibilidade. 

Para finalizar a caraterização da turma, um dos aspetos importantes foi 

os resultados obtidos nas avaliações prognósticas a algumas modalidades. 

Estas permitiram identificar o nível geral da turma e de cada aluno, nas 

modalidades a lecionar. Estas informações foram determinantes no 

planeamento e posterior lecionação das respetivas modalidades. De referir, 

que os níveis obtidos na avaliação prognóstica eram o 1, 2 ou 3. 

Durante o meu EP, realizei quatro avaliações prognóstica, que 

permitiram identificar os alunos por níveis. Deste modo, no primeiro período 

realizei esta avaliação apenas à modalidade de Basquetebol, enquanto no 

segundo foi realizada a Badminton e a Futebol. No último período, Voleibol foi a 

única modalidade em que realizei esta avaliação. 

O Quadro 1 espalha a distribuição dos alunos por níveis a cada uma das 

modalidades. 

 

Quadro 1 - Avaliação Prognóstica em cada modalidade 

 Nível 1 Nível 2 Nível 3 

Basquetebol 12 7 6 

Badminton 14 6 4 

Futebol 7 8 9 

Voleibol 14 5 5 
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Como é possível verificar no Quadro 1, existiu uma necessidade 

constante de lecionar as aulas por níveis, devido a heterogeneidade 

observada. As modalidades de Badminton e de Voleibol apresentaram alunos 

em níveis mais baixos, o que tornou o ensino destas modalidades mais 

elementar e com o ensino de conteúdos que já deveriam estar consolidados. 

Pelo contrário, a modalidade de Futebol apresentou um nível mais 

elevado de desempenho por parte dos alunos. Apesar de a lecionação ocorrer 

na mesma por níveis, o ensino foi mais complexo e exercitou-se conteúdos 

mais difíceis. 

Para terminar, posso afirmar que a caraterização minuciosa da turma em 

cada uma das suas vertentes, facilitou imenso o processo de planeamento das 

respetivas Unidades Didáticas e dos respetivos Planos de Aula. Isto porque o 

processo de ensino tornou-se mais adequado ao nível de cada aluno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



31 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Realização da Prática Profissional  
 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



33 
 

 

4.1 Construção da Identidade Profissional  

 

Vivemos numa época em que são constantes as notícias nas televisões 

e nos jornais sobre a nossa classe. Seja pela redução do número de horas da 

disciplina, seja pela diminuição dos salários e vencimentos dos professores, 

vamos assistindo a uma desvalorização da disciplina pela sociedade em que 

vivemos. Associado a isto, assistimos ainda a notícias sobre a severidade 

excessiva de alguns professores, contrapondo a ligeireza e confiança dada 

pelos outros. Parece que por muito diferentes que os professores sejam, a sua 

forma de atuação está sempre errada, sendo notório uma opinião pública 

crescente que os encarregados de educação e os alunos possuem sempre 

razão quando atacam os professores. 

À entrada para o meu EP uma das preocupações que me assolava 

consistia em corresponder às expectativas dos meus alunos para permitir um 

bom ambiente dentro do espaço de aula e para desenvolver o processo ensino-

aprendizagem de forma eficaz. A minha preocupação era conseguir ser um 

bom professor, apoiado numa construção da minha identidade profissional rica 

em valores, conhecimentos e experiências que me permitissem ser cada vez 

melhor.  

A identidade do profissional da educação constitui um processo longo e 

complexo em regras, valores e códigos provenientes do próprio grupo 

profissional, não obstante desta construção ser um caminho próprio, de acordo 

com a realidade que encontra (Cunha, 2008). Considero, assim, que o meu 

percurso apesar de longo e com altos e baixos, atingiu uma base concreta do 

que eu compreendo como essencial para ser um profissional de EF. Contudo, 

defendo que este percurso e esta construção é inacabável e que cada 

professor com a experiência e com os conhecimentos que adquire vai 

moldando a sua identidade profissional com o tempo. 

Sabendo que a construção da identidade profissional é algo intrínseco a 

cada professor, pois é marcada pela nossa vida e decorrente das experiências 

vividas nos grupos dos quais fazemos parte, a minha postura e a minha 

atuação foram marcadas pela minha forma de ser e de agir. Procurei, deste 
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modo, utilizar uma postura democrática, calma, de responsabilização dos 

alunos, para os fazer ver o que era realmente importante e qual a correta forma 

de agir, quer durante as aulas, quer durante a vida em geral. Esta forma de agir 

surgiu de experiências muito positivas e anteriores na minha formação, através 

das quais, defini qual seria a melhor forma de agir. Contudo, não sei se devido 

a nos encontrarmos em tempos diferentes ou à cultura dos alunos ser diferente 

nesta escola, não consegui obter sucesso no controlo da turma numa fase 

inicial. Para isso, tive que ser mais autoritário, punitivo, para ser mais 

respeitado e encarado como professor deles. Foi através desta experiência, 

que considero a identidade profissional como algo inacabado e mutável, de 

acordo com as condições de ensino, quer sejam os alunos, quer as condições 

da escola. 

Para além da construção da identidade profissional ser algo único devido 

às experiências e aos conhecimentos adquiridos na nossa formação, considero 

que esta é marcada pela forma como a nossa profissão é vista por nós e pelos 

outros. Esta possui também uma base geral de desempenho e atuação que 

carateriza todos os professores.  

Para ajudar a cimentar todo o processo de elaboração da minha 

identidade profissional, procurei agir como um professor, baseado em 

professores mais experientes que significavam para mim o verdadeiro 

significado da palavra. Além disso, procurei também “copiar” e imitar os 

professores de que mais gostava, pois se eu gostava deles é porque seriam 

bons professores, e se eram bons professores, eu queria ser como eles para 

os meus alunos pensarem o mesmo de mim. Procurei definir então, o que é um 

bom professor. 

De acordo com Pimenta (2008) os saberes da docência prendem-se 

com a experiência, o conhecimento e os saberes pedagógicos, uma vez que 

funcionam como colaboradores na construção da identidade do professor. 

Segundo este autor, estes seriam os saberes essenciais para se tornar um 

bom professor, baseado na sua própria identidade. Para além disso, Nóvoa 

(2008) defende que um bom profissional ligado a área da educação deve 

possuir algumas competências, tais como, conhecimento, cultura profissional, 

tato pedagógico, trabalho em equipa e compromisso social 
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Contudo, Cunha (1992), defende que o aluno faz a sua própria 

construção de ‘bom professor’, mas esta construção está localizada em um 

contexto histórico-social. Assim, não me adiantaria procurar agir apenas de 

uma maneira igual para todos os alunos, pois para uns poderia apresentar 

caraterísticas de um excelente professor, enquanto para outros a minha 

postura poderia corresponder a um mau professor. Pimenta (1997) refere ainda 

ser ‘bom professor’ não é uma conquista perene, duradoura e transferível para 

qualquer circunstância, contexto ou época. É uma identidade em permanente 

construção. Desta forma, o ‘bom professor’ é um conceito polissémico, que 

adquire significados conforme os contextos, os momentos histórico-sociais e 

pessoais, os valores e as finalidades que a sociedade, o professor e os alunos 

atribuem à Educação. Desta forma, não me adiantaria “copiar” e imitar o que 

para mim foram os bons professores no meu tempo, pois os tempos e as 

realidades estão em constante mutação e com isso o “bom professor” também. 

Apesar de verificarmos que um “bom professor” é algo inacabado e 

mutável, consoante as opiniões de diferentes pessoas e de diferentes alunos, 

encontrei, durante este ano de EP, as caraterísticas que melhor serviriam o 

meu desempenho como professor. Assim, a figura de bom professor que 

defendo é ser um líder com autoridade na fase inicial, com abertura aos alunos 

com o passar do tempo; dinamizador, pois na minha opinião quanto mais 

envolvido e mais dinâmico for o professor durante as aulas, mais os alunos 

estarão envolvidos nas tarefas a realizar; conhecedor profundo das matérias, 

pois um professor que não conheça bem o que ensina provoca desconfiança 

nos seus alunos; gostar do que faz, um professor que gosta, dinamiza e 

envolve muito mais os alunos nas atividades do que um professor que não 

gosta. Esta situação foi vivenciada na lecionação de algumas modalidades. 

Enquanto nos desportos coletivos consegui manter os alunos sempre 

empenhados, na Ginástica e Dança que não me sentia tão capaz, correu pior, 

em virtude dos alunos perceberem que eu não estava tão confiante. E por fim, 

penso que um bom professor é preocupado e amigo nos momentos extra-aula, 

procurando ouvir e ajudar os alunos nos seus problemas, fora do âmbito 

escolar. 

Estas foram as caraterísticas com as quais obtive maior sucesso nas 

aulas e parto para o futuro com a certeza de que quando voltar a lecionar 
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aulas, serão estas que irei utilizar numa fase inicial, mesmo que não resultem e 

tenha que alterar consoante as caraterísticas dos alunos e da escola. 

 

4.2 Área 1: Organização e Gestão do Ensino e da Aprendizagem 

 

Neste capítulo, irei discorrer sobre todas as temáticas ligadas ao 

processo de ensino no espaço da aula. A meu ver, esta componente foi a mais 

relevante ao longo do ano, uma vez que promoveu diretamente a 

aprendizagem dos alunos, elementos essenciais do processo ensino-

aprendizagem. Falarei apenas sobre as temáticas que considero terem sido 

mais influentes durante o EP, quer positiva, quer negativamente. Dou 

destaque, à importância que a conceção e o planeamento tiveram durante todo 

o ano letivo, visto que só com uma boa preparação da ação é que foi possível 

obter sucesso na mesma. Realço ainda o controlo de turma que inicialmente 

causou algumas dificuldades. Desde o momento que consegui controlar a 

turma, consegui ensinar e realizar todas as tarefas planeadas atingindo todos 

os objetivos definidos. Exalto os modelos de ensino que empreguei  no sentido 

de estabelecer a melhor estratégia para favorecerem a aprendizagem dos 

alunos. Elevo a importância que a motivação adquiriu ao longo do tempo para 

promover uma maior ligação com os alunos e um maior envolvimento destes 

na prática. Destaco a reflexão como elemento chave na procura constante de 

me tornar um melhor profissional. Distingo o feedback que permitiu transmitir 

ideias chave para a promoção na qualidade de ensino. Por fim, a dificuldade 

em avaliar os alunos nos diversos contextos, que serviu como “uma rampa de 

lançamento” na construção do processo ensino-aprendizagem. 

 

4.2.1 Conceção  

 

Antes da lecionação das aulas, existe muito trabalho a ser desenvolvido 

que é essencial para o seu sucesso. Uma das fases primordiais é a conceção, 

através da qual, o professor fica a conhecer em profundidade todo o contexto 

envolvente à sua lecionação. Esta fase é necessária e importante para realizar 

uma projeção e planeamento adequados aos contextos dos alunos e ao 
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envolvimento destes na escola. Como documentos referenciadores, encontrei 

os Programas Nacionais desenvolvidos pelo Ministério da Educação, o 

regulamento interno da escola, o Projeto Educativo e o Plano Anual de 

Atividades. Em relação à disciplina de EF, existiam ainda o regulamento do 

grupo de Educação Física, a lista de material disponível e o “roulement”, 

documento no qual se encontra os horários e os espaços de lecionação das 

aulas de cada professore. Esta ideia vai de encontro ao que afirma Bento 

(1987), que define que a conceção como o ponto de partida para um bom 

projeto de planeamento. 

Cada um destes documentos foi importante para me preparar 

eficazmente na condução de todo o processo de planeamento. No que diz 

respeito ao Programa Nacional para o 9º ano de escolaridade, achei que as 

habilidades motoras definidas para os alunos estavam moderadamente 

desenquadradas da realidade com que me tinha deparado uns anos antes 

enquanto aluno. Esta situação verificou-se a, praticamente, todas as 

modalidades, já que através da realização de uma avaliação prognóstica no 

início de cada modalidade, ficou demonstrado que os conteúdos programados 

neste ano, diferiam bastante das capacidades dos alunos para os realizar. Um 

exemplo, no Voleibol, era defendido que o nível de jogo seria de 4X4 e se 

possível 5X5. No entanto, o que reparei, na realidade, foi que os alunos 

apresentavam grandes dificuldades ao nível da compreensão do jogo para 

realizar jogo 2X2. Assim sendo, é sempre necessário ajustar os conteúdos aos 

nossos alunos. 

O regulamento interno da escola, assim como o Projeto Educativo e o 

Plano de Atividades, foram documentos importantes para perceber o 

funcionamento da escola, ao nível dos valores e das regras definidas pela 

Direção, acerca do comportamento dos alunos e dos professores. Permitiu 

ainda conhecer o género de atividades e iniciativas que a escola desenvolvia 

para envolver os alunos na vida social e na relação com a comunidade. O 

regulamento do grupo de EF foi este ano alterado na primeira reunião, pois 

havia algumas regras e rotinas a alterar para melhorar o seu funcionamento 

nos momentos antes e após aulas. Uma das mudanças consumadas, foi a 

proibição da utilização de aparelhos eletrónicos nos balneários, sendo 

obrigatório para os alunos que os trouxessem, a sua colocação num saco de 
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valores da turma, que ficava à responsabilidade dos funcionários do pavilhão. 

Outra mudança foi relacionada com a presença dos alunos que não realizam 

aula mas que ficam a assistir. Estes alunos devem apresentar calçado 

apropriado (sapatilhas), levando falta injustificada se tal não viesse a 

acontecer. Na minha opinião estas alterações vieram melhorar o 

funcionamento das aulas, pois, no primeiro caso, não existiam problemas dos 

valores serem roubados enquanto a turma realizava aula, nem problemas ao 

nível de gravações e fotografias tiradas pelos alunos no balneário. A utilização 

de sapatilhas também preveniu os estragos do solo do pavilhão, pela utilização 

de caçados pouco apropriados. 

Por fim, o inventário do material e o “roulement”, mais direcionados para 

as aulas propriamente ditas, foram ao longo do ano importantes, na medida em 

que permitiram planear as aulas e os exercícios sempre com base no material 

e espaço que tinha disponível. Mesmo que a escola não tivesse o material de 

que precisava para determinada aula, com antecedência o saberia e poderia 

tentar construir e adaptar aos alunos, ou mesmo arranjar emprestado. 

Realço desta forma, que o professor deve adaptar-se ao contexto de 

ensino, às capacidades e habilidades dos alunos, promovendo um crescimento 

sustentado na sua aprendizagem, sem nunca esquecer todos os documentos 

que visam auxiliar e coordenar toda a sua ação. Esta ideia é baseada nos 

Programas Nacionais (2001, p.233)3 que defendem “(…) que cabe ao professor 

a responsabilidade de escolher e aplicar as soluções pedagógicas e 

metodologicamente mais adequadas, investindo as competências profissionais 

desenvolvidas na sua formação nesta especialidade, para que os efeitos da 

atividade do aluno correspondam aos objetivos dos programas, utilizando os 

meios que lhe são atribuídos para esse fim.” “Os programas constituem, 

portanto, um guia para a ação do professor, que, sendo motivada pelo 

desenvolvimento dos seus alunos, encontra aqui os indicadores para orientar a 

sua prática, em coordenação com os professores de educação física das 

escolas.” 

Esta fase é sempre um percurso necessário, para compreender todo o 

envolvimento respeitante ao processo de ensino, podendo os professores 

potenciar uma aprendizagem sustentada dos alunos. Um ensino com base 

geral na EF, mas centrado nas individualidades e potencialidades de cada um, 
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promovendo metas a atingir consoante as suas habilidades e dificuldades, 

específicas de cada uma das modalidades. Esta situação, só se tornou 

possível com a ajuda da avaliação prognóstica. 

4.2.2 Planeamento 

 

Após a fase da conceção, onde foi possível conhecer todo o 

envolvimento escolar, para proporcionar aos alunos um ensino mais eficaz, 

chegamos à fase do planeamento no qual o professor define todo o seu 

processo de ensino. 

Para Bento (1987, p. 10), “… o planeamento significa uma reflexão 

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

determinada disciplina, sendo pois evidente a relação estreita com a 

metodologia ou didática específica desta, bem como com os respetivos 

programas.”. Concluo assim, que o planeamento é a construção do que os 

professores querem do que seja realizado, baseando os objetivos dos alunos, 

nos conteúdos e conhecimentos que esperamos que eles sejam capazes de 

atingir. Esta ideia é suportada por Bossle (2002), que afirma que o 

planeamento do ensino é uma construção orientadora da ação docente, com o 

objetivo de organizar e direcionar a prática para que esta se torne coerente e 

com objetivos definidos. 

Planear o processo educativo revela-se extremamente complexo, 

pluridimensional e multiforme, estando dependente de diversas condições 

(Bento, 2003). Posto isto, para o ensino mais eficaz e obter melhores 

resultados, o planeamento tem que ser rigoroso e minucioso para atender às 

necessidades dos alunos, sem nunca descurar as orientações dos documentos 

orientadores, como o PNEF. Com o auxílio da professora cooperante e do NE, 

o planeamento foi dividido inicialmente em três níveis: o planeamento anual, a 

elaboração dos Modelos de Estrutura de Conhecimentos (MEC), (Vickers, 

1990), de cada modalidade e a construção dos respetivos planos de aula. 

A execução do plano anual estabelece o primeiro passo do planeamento 

e preparação do ensino e traduz, essencialmente, uma compreensão e domínio 

aprofundado dos objetivos de desenvolvimento da personalidade (Bento, 

2003). Foi sustentado nestas ideias, que antes do começo das aulas e em 
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reunião do NE, construímos os dois planeamentos anuais, que serviram de 

base ao restante planeamento durante o ano. Foram elaborados dois 

planeamentos anuais, correspondendo um ao planeamento anual para a escola 

e para todos os professores e o outro à especificidade das aulas e dos espaços 

de cada professor. Primeiramente, construi-se um planeamento anual geral 

(consultar anexo III), no qual se definiu quais as modalidades a ensinar em 

cada ano de escolaridade, assim como a sua distribuição durante os três 

períodos letivos. Foi também definido qual a carga horária que deveria ser 

dedicada a cada modalidade por período, pois existiam modalidades que eram 

lecionadas em mais do que um período.  

No que diz respeito ao 9º ano de escolaridade, que equivale à minha 

turma, a distribuição ficou realizada da seguinte maneira: 1ºperíodo – 

Basquetebol, Atletismo, Tag-rugby, Aptidão Física e Atividades Competitivas. 

2º período- Futebol, Atletismo, Ginástica, Badminton e Atividades Competitivas. 

E por fim, no 3º período – Voleibol, Dança, Orientação e Aptidão Física.  

De referir, que a Aptidão Física destina-se à realização dos testes de 

FitnessGram, obrigatórios na escola, enquanto as Atividades Competitivas são 

os torneios realizados todos os meses na escola. 

Desde logo me apercebi que em cada um dos períodos existiam muitas 

modalidades a serem ensinadas por período, o que possivelmente levaria a 

uma grande dificuldade de aprofundar cada uma das modalidades. Tal facto, 

pode ser comprovado pela consulta do horário destinado a cada modalidade no 

Anexo 3. Este meu receio acabou por ser confirmado, visto que na maioria das 

modalidades acabei por ficar com um média de 8 blocos de 45 minutos, que se 

retirar um bloco para a avaliação prognóstica e outra para a avaliação 

sumativa, fica sensivelmente com 6 blocos de 45 minutos para poder lecionar 

cada modalidade. Apesar do esforço para ir de encontro ao nível dos alunos e 

potenciar a sua aprendizagem, os conteúdos abordados raramente chegaram a 

ser consolidados. Para além disso, foram abordados poucos os conteúdos. 

De seguida, baseado no planeamento anual geral, elaborei o 

planeamento anual específico para a minha turma (consultar anexo IV). Neste 

defini qual a modalidade a abordar em cada dia do ano, consoante com o 

espaço que me estava destinado e de acordo com as modalidades a ensinar 

por cada período. Neste planeamento existiu o cuidado de intercalar 
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modalidades que pudessem ser apenas lecionadas no pavilhão (exemplo: 

Basquetebol), com modalidades que a sua lecionação tivesse a possibilidade 

de lecionação no espaço exterior ou no Ginásio (exemplo: Atletismo). Apesar 

do planeamento ter sido realizado antes do começo do ano letivo com vista 

para todo o ano letivo, tenho que referir, que se tornou numa ferramenta 

adaptável, pois existiu uma necessidade constante de adaptar consoante 

alterações que decorreram ao longo do ano. Estas alterações foram 

provocadas pela criação de atividades nesses dias, por ações de formação que 

decorreram e por trocas de espaço pedidas por outros professores. Assim, a 

versão do planeamento específico que se encontra anexado, estava no seu 

formato final, ligeiramente diferente do realizado no início do ano. 

Após o término destes planeamentos, procedi para um planeamento 

mais específico, direcionado para a lecionação de cada modalidade. Este 

planeamento foi realizado através dos MEC’s, para cada respetiva UD. De 

referir, que a construção destas duas ferramentas foi sempre realizada após a 

avaliação prognóstica que se realizava na primeira aula de cada modalidade. 

As únicas exceções foram a Ginástica, a Atletismo e a Dança, nas quais optei 

por não realizar avaliação prognóstica em virtude do reduzido número de aulas. 

Os MEC’s e as UD, foram ferramentas bastantes úteis, tornando-se mais do 

que um instrumento para definir as aulas e os conteúdos, servindo para medir o 

processo de ensino e a sua eficácia. Esta ideia é defendida por Bento (2003) 

afirmando que a UD constitui uma unidade fundamental que estabelece etapas 

definidas e diferenciadas do processo, correspondendo, além da distribuição 

pelas aulas, a uma base para a qualidade e eficácia das mesmas. 

O MEC é um guia que serve de base ao trabalho do professor, no qual 

este pode explanar todo o seu planeamento, relativo a cada modalidade. Este 

documento consta de oito módulos, cada um centrado numa parte importante 

do planeamento. O primeiro representa uma vertente teórico dos conteúdos a 

ensinar, isto é, uma descrição sucinta dos conteúdos que o professor planeia 

ensinar. O módulo 2 e 3, uma caraterização do envolvimento da escola e da 

turma, no qual se debruça sobre o material e os seus alunos. O módulo 4, a 

sequência e extensão dos conteúdos a abordar, representados na UD. Os 

módulos 5 e 6, os objetivos pretendidos e o respetivo modo de avaliação. O 

módulo 7, possíveis sequências de exercícios a utilizar e por fim, a sua 
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aplicação em situações reais. É assim, uma ferramenta completa que o 

professor deve recorrer na lecionação e planeamento das aulas. 

Estas ferramentas foram sempre construídas individualmente, mas 

sempre com a ajuda e com a correção por parte da PC e do NE. Desta forma, 

foi possível uma maior correção e coerência nos dois documentos. As maiores 

dificuldades sentidas na realização destes trabalhos, centraram-se no 

planeamento da UD, por não possuir a certeza de que estava a realizar com 

sucesso. Não tinha a certeza de que conteúdos abordar, qual a sequência de 

ensino utilizar, quanto tempo destinar para o ensino de cada conteúdo. Estas 

dúvidas surgiram principalmente na fase inicial do ensino, mas com o apoio do 

NE fui ganhando confiança em mim e de que estava a planear tudo com 

correção. Isto porque procurava atingir o que Bento (1998, p.16) defende “Uma 

melhor qualidade de ensino pressupõe um nível mais elevado do seu 

planeamento”. 

Por fim, o último nível de planeamento, consistiu na elaboração dos 

planos de aula. Estes foram elaborados sempre com base na modalidade 

definida no planeamento anual específico e com base nas funções didáticas e 

nos conteúdos estabelecidos nas UD. Como inicialmente, erámos inexperientes 

na construção destes documentos, uma das estratégias utilizadas pela PC foi a 

entrega e discussão dos planos de aula de cada EE, nas reuniões do NE. Esta 

situação permitiu uma maior correção e uma troca de ideias acerca da aula, 

para melhorar o grau de sucesso obtido nas mesmas. Esta fase inicial foi 

determinante para perceber todos os conteúdos que deveria inserir e como o 

deveria construir, para servir de guia quando fosse lecionar as aulas. O plano 

de aula deveria ainda ser explícito para outro professor que fosse lecionar a 

aula no meu lugar, soubesse exatamente o que fazer. Com a ajuda da PC, 

defini quais os itens que deveriam de constar do plano de aula. Antes de mais, 

definimos que o essencial seria descrever quais os objetivos gerais da aula, 

isto é, o que queria que os alunos fossem capazes de realizar no fim da aula. 

Posto isto, é que se procede a construção dos exercícios, que devem 

possuir uma série de componentes para a execução da melhor maneira. Assim, 

estabelecemos que para atingir os objetivos gerais, teria que estabelecer 

primeiro os objetivos específicos de cada exercício, pois só desta maneira 

conseguia atingir os objetivos gerais da aula. Outra componente que não 
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poderia faltar era a descrição do exercício para se perceber claramente como 

iria decorrer o exercício. A par disto, seria necessário introduzir a organização 

metodológica do professor/aluno para perceber o espaço onde cada aluno 

deveria estar, assim como o professor. Ao pensar que o plano já continha tudo 

o que era necessário, fui alertado pela PC que ainda faltavam duas 

componentes essenciais. Eram as componentes críticas, que servem de 

feedback para os alunos e lhes indicam claramente quais as ações que devem 

de realizar. Por fim, a lista do material que o professor deveria utilizar na aula e 

na execução de cada exercício. Só assim, os planos de aula se tornaram 

completos, transparecendo na íntegra o que planeava realizar. 

Como refere Bento (1998), o plano de aula é o elemento que liga o 

pensamento e a ação do professor. Foi com base nesta ideia, que construídos 

os planos de aula e com o passar do tempo, a PC deixou de sentir necessidade 

de corrigir constantemente os documentos. 

Ao olhar para trás, posso afirmar que o planeamento, a todos os níveis, 

foi uma das grandes fontes de sucesso que obtive durante o ano nas minhas 

aulas e que se refletiu na aprendizagem dos alunos. Basta não adequarmos os 

conteúdos a abordar, às necessidades de aprendizagem dos alunos, que a 

aprendizagem fica comprometida. De referir que os planeamentos nem sempre 

são fáceis de realizar como afirmo anteriormente, mas ao associarmos o que 

aprendemos na teoria com o conhecimento e a experiência da prática, 

conseguimos atingir um bom nível de planeamento que permita elevar o nível 

de sucesso do processo ensino-aprendizagem. 

 

4.2.3 Realização  

 

Findada a preparação e o planeamento, estava pronto para a tarefa mais 

importante do ensino. Na minha opinião, a lecionação das aulas. Sabia que 

tinha de ser capaz de atuar como líder da turma, mas ao mesmo tempo 

estabelecer uma relação próxima com os alunos. Tal serviu para que 

seguissem as minhas ideias e o meu processo de ensino. Sabia que teria de 

instruir os alunos acerca dos exercícios e com isso motivá-los para a prática. 

Ainda assim, tinha de os controlar e de lhes transmitir os melhores feedbacks, 
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sabendo que passariam por uma avaliação para melhor conhecer as suas 

capacidades. Basicamente teria de cumprir uma panóplia de funções, sempre 

com o objetivo de tornar o processo ensino-aprendizagem num nível de 

elevado de sucesso. 

 Mas o que é um processo de ensino-aprendizagem de sucesso? 

Segundo Siedentop & Tannehill (2000), os alunos nas aulas de educação física 

têm poucas oportunidades de prática, sendo as habilidades muitas vezes 

realizadas, sem sucesso ou de forma tecnicamente errada. Por conseguinte, o 

tempo potencial de aprendizagem pode ser aumentado, estando a prática com 

sucesso relacionada positivamente com a aprendizagem. Para isso, o 

conhecimento pedagógico e de conteúdo do professor assumem função 

principal nesta evolução. Com base na ideia de Siedentop & Tannehill (2000), 

um processo de ensino-aprendizagem com sucesso, é um processo no qual os 

alunos realizam as tarefas propostas pelo professor, com interesse e 

preocupação. 

Posto isto, posso afirmar que durante as minhas aulas, nem sempre 

consegui obter o sucesso desejado e para isso contribuíram diversos fatores de 

atuação dos alunos que procurei combater com o tempo. Esta alteração trouxe 

uma melhoria significativa nos seus comportamentos. Possivelmente, pela 

minha inexperiência como professor, nem sempre consegui agir da melhor 

forma com os alunos. Não os conseguindo controlar, nem os motivando para a 

prática. 

Desta forma, abordarei de seguida, as principais áreas que pretendi 

desenvolver durante as minhas funções como professor, no sentido de obter 

maior sucesso nas aulas. Estas foram o controlo da turma, os modelos de 

ensino a utilizar e a criação de motivação nos alunos, sem nunca descurar a 

importância do feedback, da reflexão antes e depois da ação e a importância 

do processo de avaliação. 

 

4.2.3.1 Controlo da Turma  

 

Inicialmente, uma das preocupações que senti ao debruçar-me sobre o 

ano de estágio e o lecionar de aulas, prendia-se com o controlo da turma e em 
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manter um bom clima dentro do espaço de aula. A minha experiência como 

treinador, indicava que mesmo atletas a realizarem tarefas e modalidades de 

que praticavam e gostavam, apresentavam alguns comportamentos 

desviantes. Deste modo, o que seria ter que lecionar aulas a alunos 

possivelmente desmotivados de tudo o que diz respeito à escola ou mesmo em 

relação ao Desporto. Nesta linha de pensamento, Sherman (1975) apresenta 

as aulas de EF como um dos locais mais propiciadores de problemas de 

indisciplina, pelo seu típico envolvimento menos estruturado e mais aberto. 

Foi assim que procurei e investiguei sobre estas temáticas, para que 

quando fosse confrontado com a turma conseguisse apresentar boas 

capacidades para os liderar. Segundo Siedentop (1998), para o professor 

conquistar uma boa relação com a turma, esta deve ter confiança no docente, 

deve respeitá-lo, cooperar na realização dos objetivos previstos para os alunos. 

Desta forma, o docente é capaz de ter uma atitude mais calma, mais 

agradável, facilitando a aprendizagem dos estudantes. A construção desta 

relação era o que desejava para as aulas e para a turma. Para isso, tentei 

estabelecer uma relação de confiança e compromisso com os alunos para não 

me apresentar demasiado autoritário, procurando-os tornar responsáveis pelo 

seu próprio processo de aprendizagem. Quis apresentar uma postura de 

auxílio, promovendo a descoberta guiada, sempre com uma postura mais 

calma e agradável perante os alunos. 

Nas primeiras três, quatro aulas foi assim que pautei a minha atuação, 

numa turma que compreendia a minha postura e na qual estavam dispostos a 

cooperar para um excelente decorrer das aulas. Os alunos estavam 

concentrados nas tarefas a realizar, o protocolo do FitnessGram, ajudavam 

sempre na arrumação do material e mantinham-se sempre atentos às 

informações que eu transmitia. Fiquei bastante satisfeito por assumir que o 

decorrer das aulas apresentaria sucesso e nas quais poderia inovar e 

desenvolver projetos e atividades diferentes com a turma. Procura proporcionar 

novas vivências, para aumentar a sua evolução nas suas capacidades 

motoras, associado ao meu crescimento enquanto profissional de EF. 

Contudo, esta postura e atitude por parte dos alunos durou pouco 

tempo. Com o passar das aulas e com a lecionação das modalidades 

propriamente ditas, os alunos mudaram radicalmente o seu comportamento. 
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Começaram a chegar atrasados as aulas, estavam constantemente na 

conversa quando eu tentava falar, realizavam os exercícios na brincadeira, 

preferindo brincar com os colegas. Era, constantemente, necessário estar a 

chamar a sua atenção durante as aulas para que modificassem o 

comportamento, situação que por poucas vezes acontecia. Apesar dos alunos 

não serem mal-educados, eram bastante brincalhões e pouco preocupados em 

realizar as tarefas por mim definidas com sucesso. A indisciplina começou a 

tomar conta das aulas. 

Este assunto foi diversas vezes discutido durante as reuniões do NE, 

sempre com o apoio da PC e dos meus colegas estagiários. Uma das 

conclusões a que chegámos foi de que o comportamento dos alunos assumiu 

estas proporções, por inicialmente ter mantido uma postura demasiado calma, 

em vez de ser autoritário mal aparecia um comportamento menos positivo. Os 

alunos como não me conheciam no início, apresentaram um comportamento 

diferente do que estavam habituados a ter, para aos poucos me conhecer e 

testar, até ver onde lhes era permitido agir. Como refere Graça (2002, p.15) “A 

indisciplina é a principal fonte de preocupação, a principal causa de stress dos 

professores em início de carreira, e uma das maiores causas de abandono 

prematura da profissão.” Acabei por sentir o que Graça afirma, pois muitas 

vezes após o final das aulas, vinha a pensar para casa como havia de resolver 

este problema e começava a questionar a minha vontade e a minha 

preparação. Pensava que não tinha vocação nenhuma para dar aulas, pois não 

conseguia controlar os alunos nem conseguia fazer com que eles se 

mantivessem empenhados nas tarefas.  

Contudo, como referi anteriormente, nas reuniões do NE, este assunto 

foi muitas vezes debatido, não só pelos problemas que aconteciam nas minhas 

aulas, mas também por causa das aulas de um colega estagiário. As suas 

aulas decorriam com maiores dificuldades do que as minhas, por causa do 

comportamento dos alunos e da sua forma de atuar. Enquanto os meus alunos 

eram bastante brincalhões e não gostavam de realizar as tarefas por gostarem 

pouco de Desporto e das aulas de EF, no caso dele, os alunos eram mesmo 

mal-educados. Apresentavam comportamentos inaceitáveis como responder ao 

professor, pontapear as bolas, estragando o material e arranjando sempre 
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confusão uns contra os outros, chegando a haver violência física uns com os 

outros numa ou noutra situação. 

Apesar dos casos não serem similares, o problema que se apresentava 

era sempre o mesmo, o de controlo da turma. Deste modo, em conjunto 

procurámos arranjar soluções e estratégias que permitiriam melhorar o 

funcionamento das aulas e aumentar o respetivo sucesso. Grande parte destas 

estratégias foram transmitidas pela PC e pelo PO, que como professores mais 

experientes ajudaram imenso na resolução dos problemas que surgiram. 

Assim sendo, a primeira alteração teve a ver com a minha postura. 

Tornei-me mais autoritário nas ações, punindo de imediato os comportamentos 

desviantes dos alunos. As punições que utilizei foram a execução de tarefas 

físicas ou ficar de fora, a ver os outros alunos quando fosse situação de jogo. O 

objetivo era que os alunos compreendessem que os comportamentos errados 

acarretam consequências, nomeadamente no que gostam de realizar. Esta 

alteração obrigou os alunos numa fase inicial a estarem constantemente a 

realizarem trabalho de força e a não participarem tanto, como gostariam, em 

situação de jogo. Penso que a partir deste momento os alunos começaram a 

ver-me mais como seu professor e menos como um amigo ou pessoa 

confidente, o que provocou uma melhoria substancial da qualidade de ensino.  

Contudo, os maus hábitos são muito difíceis de resolver e apesar de 

uma grande melhoria, estes comportamentos não terminaram. Foi necessário 

arranjar outras estratégias para a sua resolução. Estas medidas, com o 

“feedback” do PO foram mais dirigidas para o planeamento e organização da 

aula. A ideia passava por manter os alunos em constante atividade, pois deste 

modo, não existia tempo para se comportarem mal. Passarei a enumerar em 

seguida algumas das estratégias utilizadas. As estratégias centraram-se na 

melhoria da gestão do tempo de aula, que de acordo com Siedentop & 

Tannehill (2000), para além de melhorarem o tempo de gestão, promovem um 

clima e disciplinas mais favoráveis ao processo de aprendizagem. Estes 

autores (Siedentop & Tannehill, 2000), indicam a clareza e concisão na 

Instrução e o reduzido tempo de transição entre os exercícios. 

Reduzido tempo de Instrução. O facto de reduzir a informação dos 

exercícios ao mínimo, permitiu reduzir o tempo que os alunos tivessem para 

conversar e se distrair, potenciando o tempo potencial de aprendizagem. Se 
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porventura, um ou outro aluno não percebesse, dirigia-me individualmente a 

cada um, mantendo os restantes sempre em atividade. 

Reduzir o tempo de Transição entre exercícios. Uma das problemáticas 

encontradas devia-se ao enorme tempo que costumava demorar entre 

exercícios e como permitia os alunos arrumarem o material, estava a dar 

espaço a que pudessem apresentar comportamentos desviantes. Esta redução 

foi feita a partir de uma mudança de paradigma. Isto é, passei a planear 

exercícios bastante similares a nível de organizacional e estrutural, o que 

permitiu manter os alunos no mesmo lugar, sem tocar no material. Após uma 

breve instrução, os alunos continuavam a realizar os exercícios. Esta situação 

não lhes permitia tempo para falar com um colega que se encontrava noutro 

grupo ou noutro espaço do pavilhão. Outra mudança para reduzir o tempo de 

transição foi a instrução individualizada aos grupos de trabalho. Na maioria do 

tempo de aulas a turma era dividida em grupos de trabalho que executavam os 

exercícios separadamente. Assim, passei a ir a um grupo de cada vez para 

instruir e demonstrar o exercício seguinte, enquanto os restantes continuam a 

exercitar o exercício anterior ou começavam a realizar o novo exercício. Deste 

modo, enquanto instruía um exercício, a maioria dos alunos continuava em 

prática. 

Utilização de exercícios motivadores. Esta foi a grande mudança que 

introduzi que me permitiu conquistar definitivamente a turma e que conseguiu 

envolver os alunos determinantemente nas aulas e na disciplina de EF. 

Segundo Oliveira (2002, p.82) “os problemas de disciplina são minimizados 

quando os alunos estão regularmente envolvidos em atividades ligadas aos 

seus interesses e aptidões”. Enquanto numa fase inicial, a procura e escolha 

de exercícios ia exclusivamente na direção de exercitar um determinado 

conteúdo, a partir deste momento, a escolha para além de exercitar o 

conteúdo, tinha que ser motivante para o aluno. Mas como sei se determinado 

exercício é motivador ou não para cada aluno? Esta foi uma das dúvidas que 

apareceu nos momentos de escolha, no entanto esclarecida pelo PO que 

auxiliou a resposta ao meu problema. Um exercício motivador, é um exercício 

onde existe competição, onde existe um vencedor e um vencido e uma luta 

para ver quem ganha. A partir daqui, todos os planos de aula realizados e 

todos os exercícios escolhidos foram direcionados para a competição e para o 
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registo dos resultados. A inserção de competição foi o grande impulsionador 

para melhorar o clima da aula, não só na diminuição de comportamentos 

desviantes, mas para incentivar ainda mais o empenho e o esforço de todos os 

alunos. 

A partir do momento que aliei uma mudança postural na minha forma de 

agir, com um planeamento mais eficaz e mudanças nas rotinas dos exercícios 

durante as aulas, conquistei definitivamente a turma e o normal decorrer da 

aula. Não obstante de ser impossível controlar todos os momentos de uma aula 

e de anular completamente os comportamentos desviantes dos alunos, na 

minha opinião criei um ambiente muito positivo para potenciar a aprendizagem 

dos alunos. De facto, notei que os alunos conseguiram aprender e evoluir mais 

nas modalidades após a mudança de comportamentos, comparativamente com 

a aprendizagem efetuada nas modalidades lecionadas antes desta mesma 

mudança. 

Esta melhoria, não foi apenas sentida durante as aulas e na 

aprendizagem dos alunos, pois a minha relação com os alunos melhorou 

bastante nos tempos extra aula, no qual me viam como uma pessoa mais velha 

que os poderia ajudar em qualquer problema que surgisse. 

 

4.2.3.2 Modelos de Ensino 

 

No início do ano letivo, uma das dificuldades apresentadas desde o 

planeamento das aulas e na minha atuação enquanto professor, foi definir que 

modelo de ensino utilizar para conseguir melhorar a aprendizagem dos meus 

alunos. Como referem Graça & Mesquita (2011, p. 39), “ (…) não há nenhum 

modelo que seja adequado a todos os envolvimentos de aprendizagem, a 

eficácia de ensino deve ser interpretada através do recurso a modelos de 

instrução que forneçam uma estrutura global e coerente para o ensino e treino 

do desporto”. Obviamente que o professor deve optar pelo modelo que achar 

mais adequado, consoante as caraterísticas dos seus alunos e do meio 

envolvente. Esta ideia é defendida por Gallahue (1996) que afirma que a 

escolha do modelo a implementar depende de vários fatores associados ao 

ensino, sendo estes: o ambiente, a tarefa e o professor. Estas decisões são 
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influenciadas por aspetos como as condições materiais da escola, as 

características da turma, a complexidade das tarefas e a personalidade e 

caráter do professor. 

 Na escolha do modelo de ensino a utilizar, deparei-me com quatro 

modelos principais. O Modelo da Instrução Direta, o Modelo Desenvolvimental 

(Rink, 1993), o Modelo de Ensino dos Jogos para a Compreensão e o Modelo 

de Educação Desportiva. O Modelo de Instrução Direta “caracteriza-se por 

centrar no professor a tomada de praticamente todas as decisões acerca do 

processo de ensino-aprendizagem, nomeadamente a prescrição do padrão de 

envolvimento dos alunos nas tarefas de aprendizagem” (Graça & Mesquita, 

2011, p.48). Este é um modelo bastante usado pelos professores de EF, pois 

centra todo o processo nas decisões do professor e na sua instrução e 

organização durante as aulas. 

 O Modelo Desenvolvimental (Rink, 1993) auxilia o professor no 

esclarecimento da adequação das tarefas à capacidade de interpretação e de 

resposta dos alunos. Ou seja, compreende o sucesso do processo de ensino-

aprendizagem de modo progressivo, bem como adequar o nível das tarefas ao 

nível dos alunos e assim faze-los progredir. Este modelo transporta o aluno 

para o centro do processo ensino-aprendizagem, no qual o professor tem o 

dever de intervir, planeando e propondo exercícios adequados ao seu nível 

atual. Este modelo visa o aumento progressivo da dificuldade e complexidade 

das tarefas, permitindo a evolução do aluno ao longo de todo o processo. 

Neste modelo, o professor deve ter o cuidado de não realizar tarefas que sejam 

demasiado fáceis ou demasiado difíceis para os alunos, pois para além do 

aluno não conseguir aprender nada de novo, também pode desmotivar e 

perder o interesse pelas aulas de EF. 

 O Modelo de Ensino de Jogos para a Compreensão (Bunker & Thorpe, 

1982), sugere a realização de exercícios iniciais realizados sempre a partir de 

situações jogo, através de situações reduzidas ou ligeiramente modificadas do 

jogo formal. Contudo, o objetivo e os princípios do jogo devem estar sempre 

presentes nestes jogos reduzidos. Defendem ainda que só após os alunos 

compreenderem o objetivo e os princípios de jogo, se deve proceder para o 

aperfeiçoamento da técnica. Isto é, só quando os alunos perceberem quando 

utilizar a técnica e quando necessitarem de a realizar, é que se devem 



51 
 

proceder a realização de exercícios mais analíticos para a sua melhoria (Graça 

& Mesquita, 2011). 

 Por fim, o Modelo de Educação Desportiva (Siedentop, 1994), baseia-se 

essencialmente na transformação das aulas num formato competitivo. “Este 

modelo comporta a inclusão de três eixos fundamentais que se revêem nos 

objetivos da reforma educativa da Educação Física atual: o da competência 

desportiva, o da literacia desportiva e o do entusiasmo pelo desporto, sendo o 

seu propósito formar a pessoa desportivamente competente, desportivamente 

culta e desportivamente entusiasta” (Graça & Mesquita, 2011,p.59). Assim, 

este modelo propõe a criação de uma época desportiva, onde a envolvência no 

desporto, quer através da função de atletas, quer como treinadores ou árbitros, 

visa promover um aumento da competência desportiva, tornando os alunos 

mais cultos e entusiastas com o desporto. Este modelo é bastante importante 

para ajudar a fidelização dos alunos no Desporto fora do contexto escolar. 

 Após uma breve referência a cada um dos modelos, posso afirmar que 

cada um deles tem caraterísticas importantes que podem ajudar o professor na 

sua tarefa de lecionação das aulas. Ao não existir nenhum modelo que seja o 

mais correto, o professor deve então fazer uma avaliação dos seus alunos e do 

meio envolvente para escolher o modelo de ensino mais adequado ao seu 

ensino. No meu caso, durante o EP, procurei conciliar os vários modelos, 

procurando utilizar o melhor de cada um para promover um ensino mais eficaz. 

 Em relação ao Modelo de Instrução Direta, por não querer permitir uma 

grande confiança aos alunos, utilizei este modelo, no qual eu coordenei todo o 

processo, desde a instrução até à organização dos exercícios. Era eu o 

responsável por construir os grupos para cada exercício, podendo separar os 

alunos com comportamentos piores e podendo agrupá-los segundo os seus 

níveis. Neste processo também procurei utilizar em conjunto o Modelo de 

Ensino dos Jogos para a Compreensão e o Modelo Desenvolvimental das 

tarefas, pois procurei sempre começar o ensino dos conteúdos do processo 

simples para o complexo e do fácil para o difícil, aliando a realização de jogos 

reduzidos e situações modificadas para introduzir as modalidades. Por 

exemplo, no Voleibol para exercitar o passe, utilizei jogo 1X1 num campo 

reduzido em largura mas igual em profundidade. Deste modo o 1X1 é uma 

tarefa fácil de realizar, passando posteriormente para 2X2, aumentando o grau 
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de complexidade como afirma o Modelo Desenvolvimental, mas consegui 

também realizar constantemente situações de jogo reduzido, como defende o 

Modelo de Ensino do Jogo para a Compreensão. Este foi um exemplo de como 

consegui interligar ambos os modelos durante as minhas aulas. 

 Relativamente ao Modelo de Educação Desportiva, este foi o mais difícil 

de realizar devido ao reduzido número de aulas. No entanto, consegui integrar 

fases deste modelo durante algumas das aulas. A utilização de árbitros e 

estatísticos, a criação de calendários competitivos e o trabalho por equipas 

com a responsabilidade do capitão coordenar todo o trabalho, foram os 

exemplos práticos que consegui utilizar durante as minhas aulas. A modalidade 

que me permitiu utilizar este modelo foi em Atletismo, modalidade que os 

alunos estavam muito desmotivados. Apesar desta situação, consegui envolve-

los de forma muito empenhada nas tarefas que tinham que realizar, aumento 

exponencialmente a sua aprendizagem. 

 Em suma, e após este ano de experiências, afirmo que cada modelo tem 

caraterísticas interessantes e positivas para a lecionação das aulas. Deste 

modo, cada professor deve poder utilizar todos os pontos positivos, evitando os 

aspetos menos bons de cada um. 

 

4.2.3.3 Motivação  

 

Desde o começo do ano letivo, a partir do momento de relação com os 

alunos e a partir do momento em que os pude conhecer através das fichas de 

caraterização individual (anexo I), deparei-me com um grupo pouco motivado 

para a prática do Desporto e para a prática da EF. Aliás, ao analisarmos os 

dados obtidos nesta ficha, reparamos que apenas 3 alunos escolheram a EF 

com a modalidade preferida e apenas 5 ainda mantêm atualmente a prática 

desportiva fora da escola. Este facto remete para a ideia da fraca motivação 

dos alunos. Esta desmotivação foi também notada de imediato nas aulas, 

numas modalidades mais do que noutras, em que os alunos demonstravam 

pouco empenho nas tarefas que eram propostas. Como refere Bento (2003, 

p.136), “sem motivos o homem não se põe em movimento”. 

 De facto, este foi um dos problemas imediatamente apontados pela PC 

nas observações das minhas aulas e um motivo de diálogo nas reuniões do 



53 
 

NE. As reuniões com o PO, também foram fulcrais para identificar e resolver os 

problemas da motivação. Garrido (1990) refere que a motivação é um processo 

psicológico, uma força que tem origem no interior do sujeito e que o impulsiona 

a uma ação. Desta forma, a identificação do problema passava por 

corresponder às necessidades e vontades dos alunos, para os impulsionar a 

realizar as tarefas. Assim, através da descoberta guiada, promovida pelo PO 

identifiquei um método que me permitiu combater o pouco interesse dos alunos 

pelas aulas e aumentar o seu empenho em todas as tarefas propostas. A 

utilização da competição foi o elo chave de que precisava para ultrapassar 

estas dificuldades. Como referi anteriormente, a competição já tinha sido 

bastante importante no controlo da turma e resolveu também o problema da 

motivação.  

 Nas primeiras aulas, não contemplava em grande escala a motivação na 

maioria dos exercícios da aula, surgindo esporadicamente em situações de 

jogo, não havendo o registo dos resultados. O facto de competiram pouco e 

poucas vezes existir um vencedor, promoveu comportamentos desviantes 

durante as tarefas que eram propostas. Com o alterar desta situação para 

constantes atividades em que era privilegiada a competição, o empenho e 

interesse mudou bastante e consegui obter sucesso diferente dentro da mesma 

modalidade. Esta ideia é apoiada por Ferreira (2005) que afirma que o ato de 

motivar remete para um conjunto de diretrizes que condicionam a conduta de 

alguém para o objetivo, desencadeando uma atividade consciente, vista como 

uma força impulsionadora, que é um elemento importante na atividade 

humana. 

O melhor exemplo do sucesso obtido foi durante as aulas de Atletismo, 

no qual dividi a turma em quatro equipas heterogéneas e em que todos os 

exercícios eram realizados nesse formato, estando a competição presente em 

todos os exercícios e com classificações para definir uma equipa vencedora no 

final da aula. 

 “O planeamento desta aula teve por base a fraca motivação dos alunos 

para a prática de Atletismo, o que me levou a construir a aula com base no 

Modelo de Educação Desportiva. Tal como este modelo defende, optei por criar 

equipas no início da aula, que se iriam manter durante o resto da mesma. Optei 

também por manter a competitividade elevada, existindo sempre um vencedor 



54 
 

e um perdedor para que consigam ter sempre um objetivo a alcançar. (…) Este 

exercício foi o culminar de uma aula que correu extremamente bem na minha 

perspetiva e no qual consegui que todos os alunos estivessem empenhados e 

concentrados na aula e no qual conseguiram obter uma elevada 

aprendizagem.” (Reflexão da aula nº71 e 72, no dia 28 de Março de 2014- UD 

de Atletismo). 

 Em conclusão, penso que a inserção da competição foi essencial para 

potenciar e conquistar os alunos a nível motivacional e para mudar o 

paradigma das aulas que lecionei. 

 

4.2.3.4 Feedback  

 

 A relação entre professor-aluno assume uma parte determinante do 

processo de aprendizagem. É através da comunicação entre este dois 

elementos, que o professor desenvolve o processo e transmite aos alunos, 

quer as tarefas a realizar, quer os objetivos pretendidos. Esta ideia é referida 

por Siedentop & Tannehill (2000) que afirma que a instrução é apontada para o 

momento em que o professor transmite informação sobre objetivos e conteúdos 

de ensino. Sob a mesma, as informações são proferidas em três momentos 

distintos da prática – antes, através de explicações e demonstrações; durante, 

a emissão de “feedback(s)” e após, a análise da prática. 

 A minha experiência como treinador influenciou positivamente esta 

vertente da minha atuação, por me sentir “à vontade” na comunicação e na 

instrução dos exercícios. Contudo, uma das dificuldades que senti, durante 

este ano, foi na transmissão dos “feedback(s)”. Como afirma Siedentop (1998, 

p. 27), “o feedback pedagógico pode ser definido como uma informação que diz 

respeito a uma resposta que se utiliza para alterar a resposta seguinte, sendo 

necessário para que haja aprendizagem. Quanto mais preciso for, o docente na 

ação de transmitir o FB, maior perceção terá o aluno do grau de correção na 

execução do exercício, daí resultando uma maior rapidez na aprendizagem”.  

 As minhas dificuldades nesta área prendiam-se com três aspetos 

principais: a dificuldade em controlar a turma e em ensinar-lhes, a dificuldade 

de observar o erro que os alunos cometiam em modalidades que não conhecia 

tão profundamente e na reflexão e transmissão da melhor informação para 
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ultrapassar o erro. Relativamente à primeira dificuldade, no início do ano, como 

os alunos não apresentaram um comportamento adequado, a minha 

intervenção centrou-se essencialmente em “feedback(s)” de controlo. 

Instruções como “Está quieto”, “Não conversem para o lado”, “Parem com as 

bolas”, era o que mais se ouvia da minha parte. Estas foram exclusivamente 

dirigidas para a manutenção do bom comportamento da turma, não 

apresentando qualquer intervenção pedagógica. 

No que diz respeito à segunda dificuldade, devido à minha inexperiência 

tornava-se difícil observar tantos alunos ao mesmo tempo e conseguir estar 

atento a detalhes de execução. Esta dificuldade surgiu nomeadamente, pela 

dificuldade em observar e perceber quais os erros que os alunos cometiam. 

Esta situação, impedia que conseguisse analisar com eficácia o desempenho 

dos alunos e como consequência era difícil definir quais os “feedback(s)” a 

transmitir. Com o passar do tempo, melhorei substancialmente a minha 

qualidade de observação, que me permitiu analisar com profundidade os erros 

e transmitir com mais eficácia os mesmos. 

Por fim, a dificuldade de reflexão e transmissão de “feedback”, consistia 

em definir qual o melhor “feedback” para transmitir ao aluno. Apesar de 

identificar o erro cometido por ele, demorava demasiado a processar a 

informação e a fornecer uma resposta adequada. Mais uma vez, com a 

experiência de lecionar aulas e com a ajuda e apoio da PC e do NE, esta foi 

uma vertente que melhorei significativamente. Esta melhoria também foi valiosa 

para o meu papel como treinador. 

Como refere Graça & Mesquita (2009), os processos de instrução 

utilizados pelos professores e o aproveitamento dos recursos que estes têm à 

sua disposição são fatores intimamente relacionados com o nível de 

rendimento induzido nos alunos. De facto a minha evolução neste da minha 

atuação como professor, condicionou positivamente a aprendizagem dos 

alunos. Isto deveu-se, à minha capacidade em ir de encontro às falhas e 

necessidades que os alunos apresentavam, aperfeiçoando estes aspetos. 
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4.2.4 Reflexão  

 

Nos tempos contemporâneos, a reflexão tem sido considerada como um 

instrumento importante na função do professor, pois ela permite que os 

professores analisem as suas ações, pondo em causa o seu conhecimento, 

procurando atingir um patamar superior de conhecimento. 

 Durante o EE, a reflexão também assumiu um papel preponderante na 

minha formação enquanto professor. Aliás, desde o início do ano letivo que a 

professora me incutiu de realizar o Diário de Bordo. Neste documento constava 

toda a informação importante do estágio, incluindo reflexões de todos os 

momentos vividos na escola e reflexões dos trabalhos realizados. No início do 

ano, a reflexão que realizava centrava-se exclusivamente na reflexão antes da 

ação, que correspondia ao planeamento que era necessário para o imediato. 

Assim, a reflexão centrava-se em definir os conteúdos a abordar em cada aula, 

a sua sequência e que exercícios escolher para adequar ao nível dos alunos, 

procurando obter sucesso nas aulas.  

Contudo, ao longo do ano a minha visão alterou-se, pela exigência 

colocada pela PC que para além da reflexão antes da ação, me deu a conhecer 

outras vertentes da reflexão. Estes momentos são defendidos por Alarcão 

(1996, p.16) que refere “três momentos existentes na reflexão: a reflexão na 

ação, a reflexão sobre a ação e a reflexão sobre a reflexão na ação”. 

Relativamente à reflexão na ação, esta é executada no momento de 

lecionação das aulas, isto é, no momento que os alunos estão a realizar 

determinado exercício. O professor reflete sobre se o exercício está a correr 

dentro das expetativas, se os grupos definidos estão equilibrados para permitir 

maior aprendizagem e para perceber se os alunos estão a cumprir os objetivos 

propostos. Esta foi uma forma de reflexão que inicialmente não utilizava, 

limitando-me a tentar cumprir o plano de aula. Com o passar do tempo, esta 

reflexão revelou-se extremamente útil, pois estava com mais atenção ao 

decorrer dos exercícios e pude alterar os exercícios que por vezes não corriam 

como eu desejava. Pode também introduzir novas variantes em exercícios que 

acabavam por ser demasiado fáceis para os alunos. Esta situação permitiu 

potenciar o sucesso das aulas e com isso a evolução dos alunos. 
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A reflexão sobre a ação, como defende Bento (2003, p.190), é uma 

reflexão posterior sobre a aula, que “constitui a base para um reajustamento na 

planificação das próximas aulas, uma vez que proporciona uma definição mais 

exata do nível de partida e procede a balanços que devem ser tomados em 

conta na futura planificação e organização do ensino”. Esta reflexão foi 

constantemente realizada na elaboração do DB. Inicialmente, senti alguma 

dificuldade por me limitar a descrever as atividades e os exercícios que 

decorriam na aula, mas com o auxílio da PC comecei a ter um pensamento 

crítico sobre todos os momentos da aula e todas as atividades realizadas. 

Refletia sobre a atuação, se tinha agido corretamente ou se tinha mantido uma 

boa postura e em possíveis soluções para melhorar, refletia na escolha e 

organização dos exercícios, se tinha sido adequado ao nível e às caraterísticas 

da turma e como poderia melhorar esta situação. Refletia ainda acerca do 

decorrer geral da aula, no qual fazia um balanço da concretização dos 

objetivos, com possíveis implicações no planeamento da UD. Posso afirmar, 

que este momento de reflexão foi o mais importante para aumentar os meus 

conhecimentos e melhorar a minha atuação como professor. 

Por fim, a reflexão sobre a reflexão da ação, é defendido por Alarcão 

(1996, p.17) como um “processo que leva o profissional a progredir no seu 

desenvolvimento e a construir a sua forma pessoal de conhecer. A reflexão 

sobre a reflexão na ação ajuda a determinar as nossas ações futuras, a 

compreender futuros problemas ou a descobrir novas soluções”. Este tipo de 

reflexão surgiu essencialmente nas reuniões de NE, no qual erámos 

confrontados com a correção das reflexões do DB por parte da PC e no qual 

podemos refletir em conjunto sobre o que já tínhamos refletido sobre a ação. 

Como se costuma dizer “duas cabeças, pensam melhor do que uma”, neste 

caso, nas reuniões de NE, estávamos 4 elementos que em conjunto se 

debruçaram sobre os problemas encontrados por cada dos EE e procuravam 

arranjar soluções para os seus colegas. Este momento de reflexão permitiu 

muitas trocas de ideias e muitas soluções para os problemas, que dificilmente 

encontraria ao refletir sozinho. 

 Em cômputo geral, posso afirmar que este ano de estágio me tornou um 

professor reflexivo. A reflexão assume uma ferramenta vital na minha forma de 

ser e de agir enquanto professor, sem qual o processo de ensino não faz 
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sentido. O espirito crítico proporcionado por estes momentos foi o elemento 

fulcral na minha aprendizagem, pois permitiu-me ser cada vez melhor em todas 

as vertentes do ensino. 

 

4.2.5 Avaliação  

 

Um dos momentos mais importantes na minha tarefa durante o ano de 

estágio foi o processo de avaliação. Foi este que regulou todo o meu 

planeamento e orientou o meu processo de ensino. Como refere Gonçalves et 

al. (2010), a avaliação é vista como uma recolha de informações, reguladora do 

sistema educativo. Contudo, durante o EP, esta ferramenta tornou-se algo mais 

do que atribuir um valor a cada aluno, mas foi o suporte do planeamento do 

processo de ensino de cada uma das modalidades e uma forma reguladora de 

todo o processo. Esta ideia é defendida por Matos (2012a)2 referindo que ao 

longo do EP, o EE deve recorrer a diferentes formas de avaliação para regular 

e promover um ensino e aprendizagem de qualidade, devendo estabelecer 

objetivos de aprendizagem, os métodos para os avaliar e estratégias 

adequadas, elaborar as ferramentas para as avaliar, analisar os dados e refletir 

acerca dos resultados obtidos, intervindo na procura do sucesso. 

 Desde logo, conseguimos perceber a importância que a avaliação pode 

tomar no processo de ensino. Como Matos (2012a)2 referiu, o EE deve utilizar 

diferentes formas de avaliação para regular e promover um ensino e 

aprendizagem de qualidade, que no meu caso foi realizado através de três 

tipos distintos de avaliação, cada uma importante no seu conteúdo. No meu 

caso, em reunião de NE defini iria realizar constantemente as respetivas 

avaliações. No entanto, não foi possível realizar a avaliação prognóstica em 

todas as modalidades, devido ao tempo reduzido de algumas UD e porque 

queria lecionar os conteúdos mais básicos noutras. Optei por utilizar a 

avaliação prognóstica, a avaliação formativa e a avaliação sumativa, como as 

três ferramentas de um ensino eficaz. 

 Relativamente à avaliação prognóstica, pois como refere Leite (2002) 

esta deve ser utilizada sempre que se pretende identificar o ponto de partida, 

quer seja em relação às características do contexto e comunidade da escola, 
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às características da turma. É relativa ainda aos conhecimentos que os alunos 

possuem sobre os conteúdos curriculares e às competências que 

desenvolveram. Assim, a avaliação prognóstica correspondeu sempre à 

primeira aula da UD de cada uma das modalidades. As únicas exceções foram 

Ginástica, Atletismo e Dança, devido ao reduzido número de aulas e por 

conhecer a realidade das capacidades dos alunos, devido à presença da PC 

nalgumas aulas desta turma no ano transato. 

 Na elaboração desta avaliação, fui alertado pela PC que deveria realizar 

a avaliação prognóstica do mesmo modo que pensava em avaliar 

sumativamente os alunos, pois deste modo tornava-se mais fácil identificar a 

evolução dos alunos. Para além disso, deveria avaliar os conteúdos 

enquadrados no contexto que desejava que os alunos realizassem. Isto é, para 

mim enquanto professor não interessa que os alunos realizassem muito bem 

um lançamento em suspensão no Basquetebol, se não fossem capazes de 

realizar esta habilidade em situação de jogo 3X3. Assim, a avaliação 

prognóstica foi feita sempre através de situação de jogo formal, consoante as 

modalidades que abordei. Por exemplo, em Basquetebol realizei 3X3, em 

Voleibol 2X2. O número de elementos por equipa variava consoante o grau de 

capacidade que reconhecia aos alunos. Em Futebol, comecei por realizar 4X4, 

mas no grupo mais evoluído optei por aumentar a complexidade para 5X5, para 

testar as habilidades dos alunos numa situação mais complexa. 

 Nesta avaliação, uma das principais dificuldades passou por definir quais 

os conteúdos e as componentes críticas que deveria abordar, pois para cada 

habilidade, existem um número elevado de componentes. A minha 

preocupação passava por selecionar as que considerava mais importantes, 

pois não iria ter muito tempo para as observar todas. Assim defini que para 

cada habilidade, escolhia as duas componentes críticas que achava mais 

importantes na execução da habilidade e preenchia a grelha com realiza ou 

não realiza. Dependendo do número de componentes críticas, consoante a sua 

realização ou não, os alunos eram classificados em três níveis. Esta estratégia 

permitiu-me focar apenas nos aspetos fundamentais de cada habilidade, 

conseguindo cumprir o tempo destinada para a avaliação. Facilitou imenso 

também a colocação dos alunos por níveis para posteriormente proceder à sua 

divisão e a exercitação por níveis. 
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 Esta avaliação tornou-se primordial em todo o processo, pois permitiu 

adaptar da melhor maneira o ensino às habilidades e capacidades que os 

alunos já possuíam. Fui de encontro às suas necessidades, para introduzir 

conceitos novos para permitissem a sua evolução e não repetir conteúdos e 

habilidades que os alunos já executavam com correção. 

 A avaliação formativa foi outro tipo de avaliação que decidi utilizar para 

potenciar a aprendizagem dos alunos. Esta avaliação foi realizada de forma 

informal, sem o conhecimento dos alunos de que estavam a ser avaliados. Esta 

avaliação não tinha nenhum momento próprio para acontecer, decorrendo 

durante as aulas. Para este género de avaliação não criei nem estabeleci 

nenhuma grelha, decorrendo normalmente através da reflexão no final da aula 

e na construção do diário de bordo. 

Como afirma Reuchlin (1974) a avaliação formativa possibilita ao 

professor, informação sobre a turma e sobre a produtividade e a eficiência do 

seu ensino. Foi com a ideia de Reuchlin (1974) que procurei desenvolver esta 

avaliação. A minha intenção era observar nas aulas e refletir posteriormente 

sobre elas, acerca da evolução que os alunos estavam a ter na UD. Se a 

aprendizagem dos alunos estava a decorrer ao ritmo que tinha previsto na UD 

ou se os alunos precisavam de exercitar mais tempo algum conteúdo ou até se 

já tinham adquirido as competências no menor tempo de aulas previsto. Esta 

situação levou-me a alterar por diversas vezes as UD, pois em certos casos os 

alunos não estavam a aprender a velocidade que esperava e por isso tive que 

prolongar o tempo de exercitar de determinados conteúdos. Por outro lado, 

também encontrei casos, nos quais tive que procurar introduzir novos 

conteúdos por causa da sua eficácia na aprendizagem dos conteúdos que tinha 

estabelecido.  

Como refere Reuchlin (1974), esta avaliação também serve para realizar 

um balanço da atuação do professor e para medir a eficácia e eficiência do 

trabalho do professor. Por exemplo, quando observava que os alunos não 

estavam a conseguir aprender os conteúdos que tinha estabelecido, 

aproveitava para refletir sobre os exercícios que utilizava e sobre a minha 

prestação. Assim, pude detetar alguns erros que por vezes cometia e alterar o 

grau de dificuldade e complexidade para que os alunos aprendessem mais 

eficazmente. 
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Por fim, o último momento das UD era destinado à realização da 

avaliação sumativa. Segundo Ribeiro & Ribeiro (1990, p. 359), “a avaliação 

sumativa procede a um balanço de resultados no final de um segmento de 

ensino-aprendizagem, acrescentando novos dados aos recolhidos e 

contribuindo para uma apreciação mais equilibrada do trabalho realizada”. De 

acordo com esta ideia, o objetivo desta avaliação passava por analisar a 

evolução dos alunos e analisar a eficácia do processo de ensino-

aprendizagem. Esta avaliação permitia como ponto fundamental atribuir um 

classificação de 1 a 5 valores a cada aluno. Este facto, deveu-se à 

necessidade de atribuir uma nota geral que representa-se as capacidades do 

aluno e a sua evolução. Este valor, tinha ainda a função de atribuir o grau de 

competência demonstrado por cada aluno em cada modalidade ensinada. 

Como referi anteriormente, o modo de avaliação sumativa era 

exatamente igual ao da avaliação prognóstica, para permitir aferir a evolução 

que os alunos apresentavam ao longo de todo o processo. Desta forma, as 

avaliações sumativas foram realizadas através de situação de jogo nos 

desportos coletivas. Por outro lado, nas modalidades de Ginástica, Atletismo e 

Dança, em que não realizei avaliação prognóstica, foi realizada a avaliação, 

como se de uma prova formal se tratasse para retratar a execução das 

habilidades no seu contexto de utilização. A avaliação a Ginástica foi feita 

através de uma sequência gímnica, o Atletismo através das disciplinas que 

ensinei, o salto em comprimento oficial, a resistência no teste do FitnessGram 

e a velocidade numa prova de estafetas. O facto de as avaliações serem 

sempre realizadas em contexto de jogo e competição entre os alunos, 

promoveu um grande empenho e esforço durante a avaliação, demonstrando 

com maior rigor quais eram as reais capacidades dos alunos. 

Estas avaliações foram realizadas através de uma grelha, no qual 

estavam discriminados todos os conteúdos abordados durante as aulas. Desta 

feita, ao invés, de anotar se o aluno realiza ou não as componentes críticas que 

tinha estabelecido, completava com os valores de 1 a 5 o conteúdo. A 

atribuição desta classificação para cada conteúdo, estava dependente do nível 

de execução de cada conteúdo. Deste modo, um aluno que executasse com 

muita correção era classificado com nível 5. No final da observação, realizava a 
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média ponderada das notas obtidas em todos os conteúdos, para obter a 

classificação final do aluno nessa modalidade. 

Inicialmente, a maior dificuldade prendeu-se com a observação de 

muitos conteúdos, que em aulas de 45 minutos, dificilmente conseguiria 

observar em todos os alunos. Esta dificuldade foi ultrapassada com a 

observação faseada dos conteúdos, isto é, na aula anterior a da avaliação 

começava já a registar as notas de determinados alunos e de determinados 

conteúdos. Isto facilitava e reduzia o número de conteúdos a observar em cada 

um dos alunos. Esta dificuldade também foi ultrapassada com a experiência ao 

observar, pois nas avaliações iniciais perdia-me em muitos detalhes e a partir 

do segundo período consegui concentrar-me apenas nos detalhes essenciais. 

Este facto acelerou a realização da avaliação. 

Em suma, posso afirmar que a avaliação é das funções mais 

importantes que um professor pode ter, pois através dela consegue não 

apenas determinar o nível dos alunos no início e no fim do processo de ensino, 

mas também gerir e controlar todo o desenvolvimento do processo. Esta tarefa 

nem sempre é fácil, principalmente porque queremos ser “justos” na avaliação 

de todos os alunos. Contudo, devido à nossa inexperiência, nem sempre 

realizamos a observação corretamente. 

 

4.3 Área 2: Participação na Escola e Relação com a Comunidade  

 

Como refere Siedentop (1990), o professor de EF assume diferentes 

papéis na escola, sendo o responsável pelo planeamento e gestão, 

representante de uma profissão, da escola, e da comunidade escolar, visando 

uma vida intensa na escola que inclui muitas responsabilidades, além do 

ensino aos alunos. A pluralidade de funções assumidas pelos professores vai 

muito para além da lecionação das aulas, exigindo dos docentes uma relação 

constante com todos os agentes escolares. Esta relação com os restantes 

docentes visa proporcionar atividades e encontros que promovam o seu 

desenvolvimento, mantendo uma estreita ligação com a comunidade 

envolvente. 
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Neste ano de estágio, um dos objetivos propostos aquando da sua 

realização e com a supervisão da PC, consistia na envolvência do EE na 

escola e na comunidade escolar, para lá do tempo despendido na lecionação 

das aulas e na sua preparação. Neste sentido, procurei envolver-me na 

participação e organização de atividades propostas pela escola. Esta 

participação permitia-me adquirir um maior conhecimento e experiência junto 

de outros docentes, com os quais procurei manter uma ligação constante 

sempre que me deslocava à escola. Apesar da minha envolvência se traduzir 

numa série de atividades e ações que enumerarei a seguir, penso que o meu 

contributo poderia e devia ter sido maior com a escola. Este facto deveu-se a 

falta de tempo da minha parte, pois estava a conciliar o ano de estágio com um 

trabalho. Exemplo disso, foi não ter proposto nem organizado uma atividade da 

minha iniciativa e ter-me limitado às atividades que a escola já costumava 

organizar. Outro exemplo, foi o tempo despendido na escola, ser basicamente 

o da lecionação das aulas ou o tempo destinado para as reuniões dos 

diferentes grupos (núcleo de estágio, reunião do Departamento de Expressões, 

reunião do Grupo de EF, reuniões gerais) exclusivamente. Foram raras as 

vezes que despendi tempo para trabalhar e para conviver na escola com os 

restantes professores. 

 

4.3.1 Atividades Escolares  

 

Apesar da minha formação não ter sido realizada na EPVC, desde cedo 

me apercebi que esta escola é pródiga na realização de atividades que 

promovem o desenvolvimento dos seus alunos. Na sequência de anos 

anteriores, este foi também um ano caraterizado por diversas atividades 

escolares, nomeadamente organizadas pelo grupo de EF, do qual fiz parte e 

ajudei a preparar. 

As atividades escolares organizadas pelo grupo de EF, ficaram 

maioritariamente definidas na primeira reunião de grupo. Assim ficou 

estabelecido que à exceção do terceiro período, em todos os meses se 

realizava um torneio, no qual variava a modalidade, consoante a sua 
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lecionação pelos diferentes períodos. O calendário definitivo está representado 

no quadro seguinte. 

 

Quadro 2 - Distribuição dos torneios pelos meses do ano letivo. 

Mês Modalidade 

Outubro Corta-Mato 

Novembro Basquetebol 

Dezembro Andebol 

Janeiro Mega-Sprint 

Fevereiro Badminton 

Fevereiro Tag-Rugby 

Março Futebol 

 

No quadro 2, é possível observar que existiu uma exceção, no mês de 

Fevereiro, no qual se realizaram dois torneios de modalidades diferentes. Tal 

facto, deveu-se a um pedido da professora responsável pelo Desporto Escolar, 

em virtude de preparar os seus alunos para os torneios entre escolas. 

Outras atividades que se realizaram foi o jogo professores contra alunos 

na última quarta-feira de cada período e ainda a ida ao parque aquático de 

Amarante, durante o mês de Junho. Para além disso, ainda acompanhei o DE 

de Tag-Rugby, em dois torneios que se realizaram na cidade do Porto. 

Relativamente à minha prestação em cada uma das atividades, posso 

afirmar que adquiri competências que espero serem úteis no futuro. Ao nível 

dos torneios escolares, as maiores competências que adquiri foi na vertente 

organizativa. Este facto deveu-se à criação de escalões etários para a 

competição, para a qual foram sempre criados quadro competitivos para 

facilitar a sua organização. Quando faltava alguma equipa ou algum aluno em 

modalidades individuais, obrigava a reformular toda a competição, o que 

potenciou a aprendizagem destas capacidades. 

No que diz respeito aos jogos professores contra alunos e na ida ao 

parque aquático de Amarante, estas atividades não exigiram nenhuma tarefa 

da minha parte na sua preparação. Desta forma, a minha atuação ficou 

condicionada a participação nas respetivas atividades. Assim, as competências 
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que foram mais exploradas foi a relação social com os alunos fora do contexto 

de aula, mas sempre no papel de professor e aluno. Posso afirmar, que estas 

atividades conseguiram-me aproximar mais dos alunos pelo relacionamento 

estabelecido ser completamente díspar do realizado num momento de aula. 

Por fim, os dois torneios que acompanhei de Tag-Rugby, potenciaram a 

minha competência de controlo de um grupo e de uma equipa, posto que 

funcionei como um responsável de equipa. Tinha que definir quem jogava, 

quais as substituições, descobrir o campo em que seria realizado o jogo e estar 

atento a possíveis desenvolvimentos da competição. 

 

4.3.1.1 Torneios Escolares  

 

Relativamente aos torneios escolares, a realização de um torneio por 

mês foi uma excelente ideia. Desta maneira, os alunos estavam 

constantemente envolvidos em atividades físicas fora do contexto escolar. 

Outro aspeto bastante positivo foi a mudança constante de modalidades a 

realizar, porque apesar dos alunos preferirem sempre Futebol, permitiu-lhes 

vivenciar outras modalidades que exigiam outras capacidades e habilidades 

motoras. Para além disso, despertou-lhes o gosto por outras modalidades que 

habitualmente não praticavam.  

O meu papel nestas atividades esteve sempre presente. Inicialmente 

através da organização e do planeamento de todos os torneios, que ficava a 

cargo do núcleo de estágio, e posteriormente na participação ativa no dia de 

realização do torneio. Aqui ajudava na marcação de campos, na 

cronometragem do tempo, na arbitragem de jogos, na fixação de resultados, na 

desmontagem dos campos e na arrumação do material utilizado. Tenho que 

referir, que o facto de ajudar no planeamento, quer na organização da 

atividade, ajudou a desenvolver competências ao nível organizativo. A 

necessidade de enquadrar todas as equipas e participantes num quadro 

competitivo não é tarefa fácil, muito menos quando é necessário realizar 

alguma modificação no quadro competitivo. Durante estes dias senti-me 

elemento ativo da comunidade escolar, contribuindo decisivamente para o bom 

desenrolar das atividades e do sucesso dos alunos. Foi com grande satisfação 

que vi estas atividades a decorreram da melhor forma possível, pois quando é 
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fruto do nosso trabalho e do nosso esforço, é extremamente satisfatório ver a 

felicidade e o sucesso estampado no rosto dos nossos alunos. 

Num cômputo geral, todos os torneios correram bastante bem, primando 

pela adesão dos alunos a este género de iniciativas. Um bom exemplo foi a 

participação considerável de 68 alunos no primeiro torneio a ser realizado. De 

destacar, que a hora dos jogos ou das provas era afixada uns dias antes da 

realização dos torneios, existindo sempre um quadro competitivo com os 

resultados, onde os alunos podiam consultar as suas classificações e os seus 

adversários. 

Os aspetos menos positivos e que devem ser melhorados no futuro, são 

a atribuição de prémios mais significativos para os alunos para além das 

medalhas já entregues. A minha sugestão foi a entrega de bilhetes para assistir 

a jogos dessas modalidades ou a entrega de bolas autografadas por 

personalidades de destaque. Outra das sugestões consistia na presença de 

personalidades de renome associadas à modalidade do torneio em questão. 

Estas pessoas poderiam apadrinhar a prova e fornecer testemunhos na 

primeira pessoa aos alunos sobre as dificuldades que tiveram que ultrapassar e 

como é o seu dia-a-dia. Estas medidas já tinham sido sugeridas por mim 

durante o ano de estágio, mas por impossibilidades monetárias ou por 

impossibilidades dessas personalidades, não foi possível a realização destas 

sugestões. Por exemplo, entrámos em contacto com o Futebol Clube do Porto, 

para permitir a presença de um ou outro jogador da equipa B de futebol, no dia 

do torneio. Contudo, devido à existência de um estágio nessa altura, não foi 

possível a sua presença. No entanto, penso que estas iniciativas devem ser 

sempre realizadas durante os anos seguintes, porque enriquecem as 

atividades, assim como aumenta o interesse dos alunos nelas. 

 

4.3.1.2 Jogo Futebol Professores contra Alunos  

 

Esta atividade já é uma tradição na escola, gerando sempre grande 

expetativa quer nos alunos, quer nos professores. Para se perceber o grau de 

importância que este jogo assume, no primeiro contacto que os EE tiveram 

com o Diretor da escola, uma das frases que este utilizou foi “mais três 
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professores para ajudar a derrotar os alunos”. Desde logo percebi que é um 

evento com grande sucesso na escola, estando todos os elementos sempre 

com o pensamento neste grande momento. Este evento consiste na 

constituição de uma equipa de alunos mais velhos para tentar derrotar uma 

equipa de professores. 

Estes jogos realizaram-se na última quarta-feira de cada período, em 

virtude de às quartas-feiras à tarde nenhum aluno ter aulas. Isto permite a 

presença de todos, quer a jogar, quer a assistir e ainda a colaboração dos 

restantes professores na sua organização. 

Um dos aspetos mais marcantes destes jogos é a grande assistência 

que existe, estando sempre a bancada do pavilhão cheia de alunos a 

“puxarem” pelos seus colegas para ganharem aos professores. É sem dúvida 

um grande ambiente criado, digno de um jogo de futebol de primeira divisão, tal 

a quantidade de “adeptos” que estão presentes.  

Na minha opinião, este evento é um grande momento de convívio entre 

duas classes essenciais no processo ensino-aprendizagem (os alunos e os 

professores), que contribui decisivamente para a melhoria das relações, quer 

entre os professores, quer entre todos os alunos, quer entre ambos. É pena 

que com tanto trabalho que exista, não haja oportunidades para realizar estes 

jogos mais vezes durante o ano. Para potenciar e melhorar estes convívios, 

poderiam realizar-se jogos de diferentes modalidades, mantendo num dos 

períodos Futebol, mas nos restantes dois realizar-se jogo de Andebol, 

Basquetebol ou mesmo Voleibol. 

Este momento serve essencialmente para a melhoria de relações entre 

os professores e os alunos. Serviu para eu aprender e desenvolver 

competências dirigidas para as relações sociais com os alunos, fora do 

contexto de aula. 

 

4.3.1.3 Parque Aquático de Amarante  

 

Uma das atividades organizadas pelo grupo de EF foi a ida ao Parque 

Aquático de Amarante. Esta visita é realizada todos os anos e visa 
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proporcionar aos alunos um momento de descontração e diversão fora das 

aulas e por isso é realizada sempre perto do fim do ano letivo.  

Este ano a visita decorreu no dia 4 de Junho de 2014, uma quarta-feira, 

e contou com a participação de 181 alunos e 9 professores, dos quais 7 

professores de EF. Ao todo estiveram presentes 190 elementos da escola. As 

minhas tarefas nesta atividade centraram-se exclusivamente ao dia da 

atividade, pois a PC ficou responsável por toda a logística da atividade (aluguer 

das camionetas e reserva do parque). Desta forma, o controlo dos alunos foi a 

única tarefa pelo qual fiquei responsável, desde o momento que entraram na 

camioneta no início do dia, até ao final do dia quando saíram das camionetas. 

No parque também foi necessário ter bastante atenção para os alunos não 

apresentarem comportamentos inadequados no local público. 

A minha tarefa acabou por ser bastante facilitada pelo excelente 

comportamento que os alunos apresentaram durante toda a atividade. De 

realçar que apenas os alunos sem faltas disciplinares podiam participar na 

atividade, o que separou desde logo os alunos mais problemáticos e permitiu 

este excelente comportamento. O facto de os alunos estarem a maior parte do 

tempo nas diversões com elementos de segurança do parque também facilitou 

imenso a nossa ação. 

Na minha opinião, apesar de esta atividade não apresentar objetivos tão 

pedagógicos, nem de grandes aprendizagens, foi mais uma vez uma fonte 

riquíssima de convívio e de relacionamento entre os alunos das diferentes 

turmas, entre os alunos e os professores e mesmo entre os professores. Após 

esta atividade, a relação entre todos era muito mais profunda. Para além disso, 

foi uma atividade extremamente divertida, chegando toda a gente cansada mas 

satisfeita. 

De uma forma global, a deslocação ao parque aquático correu muito 

bem, à exceção de dois pormenores. Primeiro, uma das camionetas avariou 

antes de nos apanhar, o que nos fez atrasar quase uma hora em relação ao 

previsto. Como se não bastasse, quando chegámos lá ficamos também a saber 

que não poderíamos ir para a piscina de ondas que havia perto do parque por 

estar em manutenção. Assim, o programa foi alterado, uma vez que estava 

previsto irmos de manhã para a piscina de ondas e de tarde para o parque 

aquático, optando por ficar o dia todo no parque aquático. 
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Contudo, penso que foi uma boa iniciativa e repetível em anos futuros. 

 

4.3.1.4 Desporto Escolar: Tag-Rugby 

 

No início do ano, uma das tarefas que ficou à consideração dos EE foi a 

participação dos mesmos ou no Desporto Escolar ou no acompanhamento da 

Direção de Turma. Como a minha opção recaiu na Direção de Turma, durante 

este ano não estive envolvido no DE, exceto no acompanhamento de dois 

torneios de Tag-Rugby que decorreram no Porto. Este acompanhamento 

deveu-se a um pedido da professora responsável para a auxiliar no controlo e 

na organização dos alunos. 

O primeiro torneio decorreu no Campo de Futebol do Viso, no dia 16 de 

Março, da parte da tarde. Este torneio foi organizado pela Porto Lazer e 

contemplou diversas escolas da cidade do Porto. O torneio era dividido em 

escalões etários, o que permitiu que tivéssemos cinco equipas mistas a 

participar em três escalões. Os resultados no torneio foram bastante positivos, 

pois em dois escalões sagramo-nos campeões, enquanto num deles ficamos 

na terceira posição. Estes resultados ressalvam o excelente trabalho que a 

professora responsável desenvolveu ao longo do ano com os alunos.  

As minhas tarefas neste evento foram apenas de acompanhar e 

controlar os alunos, principalmente no balneário masculino, por ser eu o único 

responsável deste género. Também tive um papel importante como treinador, 

pois existiram jogos ao mesmo tempo e a professora não conseguia estar com 

mais de uma equipa ao mesmo tempo. Penso que não podia ter feito mais 

nada para melhorar o torneio para os alunos. Tenho a referir, que estas tarefas 

ajudaram-me a adquirir competências, nomeadamente na área de controlo e 

liderança sobre um grupo de alunos. A pluralidade das tarefas, contribuiu para 

que tivesse que os liderar em diversos momentos da atividade, assumindo-me 

como o principal responsável por eles. Valores como a liderança e respeito 

fizeram parte da minha forma de agir. 

O torneio estava muito bem organizado, o que facilitou a nossa 

participação. Os campos estavam delimitados pelo campo de futebol, com um 

árbitro da modalidade em cada um. Existia também uma zona central onde 
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estava afixado o calendário do torneio, assim como os resultados que iam 

acontecendo. De realçar, que a organização forneceu ainda um lanche e águas 

durante a prova. 

O segundo torneio, organizado pela mesma instituição, decorreu na 

Faculdade de Desporto da Universidade do Porto, no dia 8 de Maio, da parte 

da tarde. Este torneio, diferente do primeiro, correspondeu a uma etapa 

regional para apurar equipas para o campeonato nacional a disputar em 

Lousada. Neste torneio voltamos a ter cinco equipas, distribuídas por três 

escalões. A nível de resultados, no escalão superior alcançamos o quinto lugar, 

no intermédio conquistamos o primeiro lugar, enquanto no escalão mais baixo 

conseguimos um terceiro, um quinto e um sexto lugar. Novamente, 

conseguimos obter excelentes resultados, sendo que desta vez os adversários 

eram mais fortes e já tinham participado noutros torneios. Mesmo assim, com o 

primeiro lugar conquistado com a turma do 7ºano, conseguimos o apuramento 

para o campeonato nacional. 

Em relação ao segundo torneio, este teve mais equipas e mais campos, 

o que causou maior confusão. Para agravar, não existiu uma zona central, 

onde o calendário estivesse definido, nem estivessem expostos os resultados, 

o que complicou a organização das equipas pelos campos. 

Um fator bastante positivo foi verificar que estavam presentes vários 

colegas estagiários responsáveis pelas equipas da sua escola. 

 

4.3.2 Direção de Turma  

 

No início do ano letivo, uma das tarefas obrigatórias do EP foi ou o 

acompanhamento do DE ou o acompanhamento da Direção de Turma. A 

minha opção recaiu sobre a Direção de Turma, por achar que o trabalho 

desenvolvido iria ser bastante similar ao realizado por mim, como treinador de 

um clube. Desta forma, optei pela Direção de Turma, que me permitiu obter um 

conhecimento aprofundado das tarefas e deveres que esta função acarreta. 

Por sugestão da PC, acompanhei a Diretora de Turma (DT), da turma 

pela qual fiquei responsável. O facto de conhecer os alunos diariamente iria 

facilitar a minha ação e a minha intervenção junto deles, em comparação com 

qualquer outra turma. A professora que acompanhei foi a docente responsável 
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pela lecionação da disciplina de História e Diretora de Turma da turma a que 

lecionava aulas.. Segundo o Decreto Regulamentar nº 10/99, artigo 7, alínea 2, 

de 21 de Junho, compete ao DT “Assegurar a articulação entre os professores 

da turma e com os alunos, pais e encarregados de educação; Promover a 

comunicação e formas de trabalho cooperativo entre professores e alunos; 

Coordenar, em colaboração com os docentes da turma, a adequação de 

atividades, conteúdos, estratégias e métodos de trabalho à situação concreta 

do grupo e à especificidade de cada aluno; Articular as atividades da turma 

com os pais e encarregados de educação promovendo a sua participação; 

Coordenar o processo de avaliação dos alunos garantindo o seu carácter 

globalizante e integrador; Apresentar à direção executiva um relatório crítico, 

anual, do trabalho desenvolvido”. 

Zenhas (2006) de acordo com o Decreto Regulamentar acima descrito, 

defende que o DT deve acompanhar individualmente cada aluno, trabalhando 

todos os alunos inseridos no grupo-turma. Para além disso, o DT tem de 

contactar e colaborar com cada encarregado de educação no 

acompanhamento do seu educando. Fazem ainda parte das tarefas do DT 

articular estratégias individualmente com cada um dos professores da turma, 

mas tem de o fazer igualmente com o coletivo de professores. Finalmente o DT 

é ainda chamado a articular, coordenar, conciliar, estabelecer comunicação 

aluno-professor, encarregados de educação-professores, alunos-alunos, 

professores-professor e até alunos-encarregados de educação. Foi, através 

desta pluralidade de funções, que procurei agir nesta nova tarefa, com o 

acompanhamento de uma professora bem mais experiente do que eu e com a 

qual procurei aprender o mais possível. 

Este acompanhamento de Direção de Turma não decorreu de acordo 

com as minhas expetativas nem como Zenhas (2006) referiu anteriormente. 

Esta situação deveu-se principalmente por falta de tempo da minha parte nos 

horários livres, mas também por sobreposição de tarefas escolares nos 

mesmos horários. A primeira tarefa foi estabelecer com esta professora um 

horário comum, no qual semanalmente pudéssemos reunir para trabalhar e 

partilhar informações acerca da turma. Este horário de um bloco de 45 minutos 

ficou enquadrado antes das reuniões com o núcleo de estágio. Em segundo 

lugar, surgiu todo o conhecimento necessário ao desempenho destas funções. 
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Fiquei a conhecer o horário semanal de atendimento aos Encarregados de 

Educação, que infelizmente coincidia com o horário de aulas. Deste modo, 

nunca pude estar presente num momento essencial de relação entre a 

professora e os Encarregados de Educação em atendimentos individuais, os 

quais na opinião de Zenha (2006) devem ser privilegiados em relação aos 

atendimentos coletivos em reuniões gerais. Apesar de nunca ter podido estar 

nestas reuniões (o que acredito que prejudicou a minha aprendizagem no papel 

de DT) a informação era sempre passada na reunião com a professora. Fiquei 

ainda a conhecer o dossier de turma, no qual constava fichas de caraterização 

individual de cada aluno. Este documento apresentava toda a informação 

relativa aos trabalhos e ações da turma e da qual constava o Projeto Curricular 

de Turma (PCT), documentos obrigatórios, segundo o Despacho Regulamentar 

nº10/99. Estes documentos foram sem dúvida uma fonte inestimável de 

conhecimento e de trabalho durante o ano, nomeadamente ao que à Direção 

de Turma diz respeito. 

O DT deve ainda acompanhar os alunos individualmente, facto que para 

além do espaço da sua disciplina, tem o espaço da Educação para a 

Cidadania. Esta disciplina é composta por um bloco de 45 minutos, onde o DT, 

pode e deve desenvolver esforços no sentido de acompanhar os alunos 

individualmente mas também enquadrá-los no grupo-turma. Mais uma vez, não 

me foi possível estar presentes nestas aulas por não ser possível deslocar-me 

à escola nestes horários, contudo a professora e o dossier de turma foram uma 

mais-valia para acompanhar de perto o desenvolvimento dos alunos e da 

turma. 

Onde consegui estar mais envolvido nesta área foi nos Conselhos de 

Turma, no qual servi de suporte à DT e ajudei a estabelecer ligação com todos 

os professores. Aqui notou-se, que esta função exige que sejamos 

coordenadores atentos, sempre preocupados com os alunos nas outras 

disciplinas, sejamos solidários com os nossos colegas para aceitar as opiniões 

e as críticas sobre os alunos. Também devemos ser defensores dos alunos 

quando eles merecem e devemos batalhar para que consigamos dar-lhes as 

melhores condições. Foi com estas caraterísticas e sempre muito democrática 

que vi e revi a postura da professora que acompanhei e com a qual revejo uma 

excelente atitude da sua parte. 
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Outros dos momentos que pude vivenciar e intervir como parte da 

Direção de Turma, foi nas reuniões gerais de final de período com os pais, das 

quais a DT me deixou fazer parte. Inicialmente atuei mero espectador, mas 

com o passar do tempo, a minha postura tornou-se mais ativa e cheguei por 

vezes a funcionar em conjunto com a professora, como se fossemos os dois 

responsáveis pela turma. De referir que esta minha postura foi permitida e 

incentivada pela professora que achou que eu ganharia mais ao atuar desta 

forma. Nestas reuniões reti que um responsável da turma deve manter sempre 

uma postura democrática e agradável com os Encarregados de Educação, 

contudo também tem de ser severa quando o trabalho dos colegas é posto em 

causa. Acima de tudo, a preocupação são os alunos e ao exigir tanto dos 

Encarregados de Educação, como dos restantes professores da turma, tal 

como exige de si, contribui decisivamente para potenciar a aprendizagem dos 

alunos, não só a nível escolar, mas também a nível pessoal. 

Para concluir, penso que esta tarefa me deu a conhecer bastante o 

trabalho que é desenvolvido todos os anos pelos Diretores de Turma. Quer na 

execução dos projetos e das atividades a realizar com eles, quer também na 

relação que se deve estabelecer com os próprios alunos, com os professores 

da turma e com os respetivos Encarregados de Educação. Penso que poderia 

ter aprendido mais, principalmente se tivesse conseguido estar presente no 

atendimento individual aos pais e também nas aulas de Educação para a 

Cidadania.  

Só tenho a agradecer a esta professora por me ter permitido estar 

presente e ter conseguido acompanhá-la em todos os momentos que me foi 

possível. 

 

4.3.3 Professores como elementos essências no desenvolvimento da 

escola  

 

Uma das grandes aprendizagens que obtive este ano é que o trabalho 

do professor vai muito além da lecionação das aulas. O professor é um DT que 

estabelece a relação entre os professores e os Encarregados de Educação, é 

um coordenador do grupo disciplinar onde se define as atividades a realizar e 
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onde se definem normas de lecionação de disciplinas. É ainda empreendedor 

na organização e dinamização de atividades, é secretário na elaboração de 

atas das reuniões que presenciou, é um profissional completo que realiza as 

tarefas necessários para potenciar a aprendizagem dos seus alunos, 

desenvolvendo todos os esforços por eles.  

É com estas capacidades que vivenciei na primeira pessoa, durante o 

EP, que o professor é o motor determinante no desenvolvimento da escola. É 

ele que pode melhorar o processo ensino-aprendizagem, melhorando a 

lecionação das aulas. É ele que desenvolve atividades aumentando o 

enriquecimento curricular da escola e da formação dos seus alunos. É ele que 

contribui para a elaboração dos regulamentos que permitem um melhor 

ambiente escolar e permite que haja as melhores condições para o ensino. É 

ele que estabelece relações com a comunidade envolvente, mantendo sempre 

os Encarregados de Educação atentos e presentes na educação dos seus 

alunos, garantindo uma envolvência familiar maior. 

O professor torna-se assim o agente que possui maior poder para 

intervir e alterar as falhas do sistema educativo, construindo uma escola mais 

capaz e adequada à necessidade dos nossos alunos. 
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4.4 Área 3: Desenvolvimento Profissional  

4.4.1 A Necessidade de Saber para Transmitir  

 

“Um médico que só sabe de Medicina, nem de Medicina sabe” 

Como afirmou Abel Salazar, um profissional, independentemente da 

área e da função que ocupa, necessita de possuir conhecimentos 

generalizados acerca de todo o ambiente que o rodeia. Posto isto, um 

professor de EF não foge à regra e necessita de possuir conhecimentos de 

diferentes domínios. Conhecimentos na relação com os alunos, na pedagogia 

das suas ações, no conhecimento específico das modalidades que tem de 

ensinar aos alunos, nas tarefas a realizar na escola, entre outros 

conhecimentos mais inerentes à profissão. Assim, assumo que o professor, 

interveniente do processo ensino-aprendizagem, é acima de tudo um elemento 

possuidor de conhecimento e que necessita de saber para poder transmitir. 

Como refere Matos (2012, p.7), a área de desenvolvimento profissional 

“engloba atividades e vivências importantes na construção da competência 

profissional, numa perspetiva do seu desenvolvimento ao longo da vida 

profissional, promovendo o sentido de pertença e identidade profissionais, a 

colaboração e a abertura à inovação”. Desta forma, enunciarei todas as 

atividades e todas as vivências que me foram ajudando a desenvolver as 

competências adquiridas ao longo deste ano letivo. 

Para começar, uma ferramenta bastante importante, foi a realização do 

PFI. Documento este no qual perspetivei todas as tarefas que teria de realizar, 

assim como possíveis dificuldades que poderiam surgir ao longo do percurso, 

para me preparar para quando as tivesse que enfrentar. Inicialmente, não 

percebi a importância que este documento poderia ter ao longo do ano, nem 

como poderia definir as minhas dificuldades com tão poucas aulas lecionadas. 

Contudo, para o sucesso de um processo tão complexo, como o do ensino-

aprendizagem, os professores devem estar sempre preparados para tal 

sistema, nem que para isso seja necessário estabelecer alternativas para 

prever uma situação que possa não correr tal como nós esperávamos. 

O PFI foi assim determinante para combater os próprios erros da 

inexperiência que nunca perspetivávamos vir a cometer. Serviu, para além, do 
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que referi, para me ajudar noutras áreas, tais como a relação com os restantes 

elementos da escola e da comunidade, como os Encarregados de Educação. 

Ajudou também, na área da formação profissional para me incentivar a refletir e 

a projetar possíveis maneiras de promover o meu conhecimento e 

aperfeiçoamento enquanto professor de EF.  

Numa consulta rápida ao documento, deparámo-nos com a definição de 

alguns objetivos que contribuem para o meu desenvolvimento profissional, tais 

como a elaboração do projeto de investigação-ação, o relatório de estágio e a 

presença em formações e workshops. Relativamente ao projeto de estudo, 

posso afirmar sem dúvidas, que se tornou bastante útil na minha formação, 

alargando o meu pensamento para outras áreas da EF, mais direcionadas para 

a psicologia e a compreensão do comportamento dos alunos.  

De acordo com Bandura (1989), a auto-eficácia é um fator que 

desempenha um papel importante na motivação. É parcialmente com base 

nestas crenças que as pessoas escolhem quais os desafios a realizar 

(definição de metas ou objetivos), quanto esforço despender e o quanto 

perseverar em face das dificuldades encontradas. Seguindo o raciocínio de 

Bandura (1989), percebemos que a auto-eficácia assume um papel essencial 

no desempenho escolar, pois numa disciplina que exercita o corpo e que obriga 

os alunos a trabalharem em conjunto para o alcance de objetivos, expõe com 

maior frequência as fragilidades dos alunos comparativamente às disciplinas 

teóricas. De realçar, que uma disciplina prática como a nossa é extremamente 

importante os alunos possuírem valores elevados de auto-eficácia para 

ultrapassar os desafios. 

Outro documento essencial de promoção ao meu desenvolvimento foi a 

elaboração deste relatório, no qual pude exprimir todos os meus sentimentos, 

todas as minhas dificuldades, todos os obstáculos que tive que ultrapassar 

durante o EP, para me tornar no profissional que sou hoje. Aqui retratei todas 

as estratégias que utilizei, todas as metas que defini e todos os conhecimentos 

que adquiri. Retratei as partilhas com os professores mais experientes, quer 

com os meus alunos que me permitiram experimentar e vivenciar situações em 

que errei e que acertei, mas nas quais tive oportunidade de evoluir e de crescer 

para me tornar num professor de EF. Foi sem dúvida, um caminho trabalhoso, 

mas no qual me senti deveras satisfeito ao relembrar o meu percurso. 
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Contudo, senti que mesmo após a elaboração destes documentos, que 

me ajudaram a tornar um melhor profissional, estes não seriam suficientes para 

me tornar no que queria ser. Tracei, então a meta de participar em possíveis 

formações ou workshops, ligados à EF, que aparecessem para continuar a 

aprender. Estas formações foram em grande parte disponibilizadas pela nossa 

faculdade, que durante os dias livres dos EE, a segunda-feira, marcou diversas 

formações. Estas permitiram auxiliar os alunos a ultrapassar os problemas que 

encontravam, quer ao nível do relatório de estágio, da identidade profissional e 

das matérias a ensinar na escola. 

Destas numerosas formações, houve três que na minha opinião deram 

um contributo especial por corresponderem a áreas que não estava 

devidamente preparado. Estas foram as formações do “EndNote”, “Materias 

auto construídos” e ainda o seminário internacional “O Estágio na (Re) 

Construção da Identidade Profissional do Professor”.  

A primeira formação permitiu-me adquirir conhecimentos na área da 

informática e no programa bastante específico que é o EndNote, que se tornou 

numa ferramenta crucial na elaboração deste relatório. Este programa ajuda 

essencialmente a desenvolver a bibliografia, automatizando as regras 

necessárias da mesma, apenas com a escolha do livro ou do artigo que 

tenhamos utilizado.  

A segunda formação, dos “materiais auto construídos”, permitiu-me ver a 

EF de uma forma completamente diferente, permitindo destacar as diferentes 

possibilidades que se abrem quando somos criativos. Estas permitiram criar e 

adaptar diferentes materiais ao nível e ao contexto de aprendizagem dos 

alunos. Desde o lançamento do peso ser realizado com bolas de ténis 

adaptadas, às construções de barreiras mais pequenas e almofadadas para os 

alunos perderem o medo, estas foram algumas das estratégias que aprendi e 

que podem auxiliar-me futuramente na lecionação das diversas modalidades. A 

paixão e coerência dos preletores foram também chaves no processo da 

adesão a esta situação, pois permitiram que com autonomia e sentido de 

descoberta pudéssemos desenvolver as nossas ideias e o nosso conhecimento 

nesta área. 

Por fim, o seminário “O Estágio na (Re) Construção da Identidade 

Profissional do Professor” tornou-se num momento de reflexão e aprendizagem 
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bastante importante, pois permitiu ouvir pessoas e docentes “da nossa casa” 

que são especialistas nesta matéria, como a professora Paula Batista, a 

professora Paula Queirós e o professor Amândio Graça.  

Como já tinha referido anteriormente, a minha identidade profissional 

sempre foi algo que me suscitou dúvida e confusão, por nunca tinha lecionado 

aulas. Não sabia como agir com os alunos, que valores transmitir, que discurso 

promover, como conduzir a minha ação profissional de modo a que os alunos 

seguissem os objetivos e conseguisse guiar o processo ensino-aprendizagem 

eficazmente. 

Como abordado pela maioria dos docentes, durante o seminário, a 

construção da identidade profissional está sempre associada à identidade 

pessoal. Esta situação acontece, devido à nossa atuação estar sempre 

dependente da nossa formação e educação enquanto indivíduos e na forma 

como estabelecemos relações com as pessoas mais próximas. Esta ideia é 

defendida por Miranda (2010) e corroborada por Gohier et al. (2001), referindo 

a identidade profissional como um processo que integra uma dualidade: a 

dimensão profissional e a pessoal, não sendo estas dissociáveis. Miranda 

(2010, p.127) refere ainda que “(…) identidade profissional e pessoal são 

processos integradores, constituindo uma unidade professor-pessoa pela qual 

não se pode analisar uma identidade pessoal desvinculada da identidade 

profissional.” 

Foi através destas ideias que a minha identidade se começou a construir 

no início do ano, muito identificada pela minha forma de ser e de agir, porém 

aperfeiçoada com o passar do tempo, com as caraterísticas que eu entendia 

que deviam fazer parte da minha atuação como professor. Dentro destas, 

identifico, a liderança, a separação dos momentos de aula e fora aula da 

atuação do professor com os alunos, a criação de situações motivadores para 

a aprendizagem dos alunos, entre outras. Esta alteração na minha identidade 

profissional fez-me não apenas crescer enquanto professor, mas perceber que 

apesar de ser impossível dissociar a minha identidade profissional da minha 

identidade pessoal, podemo-nos adaptar e agir em conformidade com o que 

queremos, restringindo o lado pessoal que não nos interessa na parte 

profissional.  
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Para além dos documentos e da realização das formações  que defini 

como essenciais no PFI, para permitir o meu desenvolvimento profissional, o 

que mais contribuiu para o meu desenvolvimento, foi todo o processo de 

ensino. Desde os planeamentos anuais, às UD, aos planos de cada aula 

específica, ao lecionar as aulas propriamente ditas e às reuniões com a PC, o 

PO e os meus colegas estagiários. 

Posso afirmar que aprendi muito ao planear a lecionação de uma 

modalidade e a meio da UD por adversas razões ter de alterar. Seja porque os 

alunos ainda não tinham adquirido as competências que eu esperava que já 

tivessem atingido, seja pela necessidade de criar dois planeamentos distintos 

em virtude dos diferentes ritmos de aprendizagem. Tornou-se necessário, 

consoante a necessidade de adaptar os conteúdos, tendo em conta as 

capacidades individuais de cada aluno. Aprendi ainda bastante ao utilizar 

diferentes estratégias de lecionação de aulas, desde exercícios mais analíticos 

e realizados individualmente, aos exercícios com tomada de decisão em grupo 

e à diferença de utilização de competição nos exercícios. Aprendi na relação 

com os alunos, de numa fase inicial utilizar muito a democracia e a 

compreensão para resolver os comportamentos desviantes dos alunos, com a 

mudança para uma postura mais rígida e ditatorial com o passar do ano letivo. 

Aprendi em todas as reuniões com o núcleo de estágio, desde a descoberta 

guiada permitida pela PC e pelo PO, quer a pensar de maneiras diferentes e a 

observar situações de formas diferentes, quer a partilhar o sucesso obtido nas 

estratégias utilizadas. Partilhei ainda o insucesso e os problemas que surgiram 

pelo caminho, a ajudar e a ser ajudado nas modalidades ou nas estratégias 

que os meus colegas já tinham experimentado e tinham maior experiência. 

Aprendi a pensar e a refletir, a não me dar pela metade e a lutar por ser cada 

vez melhor comigo e para os meus alunos. 

Resumindo, aprendi porque experimentei, porque errei, porque voltei a 

experimentar e voltei a errar, porque pensei em soluções e alternativas às 

estratégias e exercícios que utilizei. Porque discuti e dialoguei com todos os 

elementos do núcleo de estágio, porque aceitei as opiniões e as críticas dos 

outros com maior ou menor experiência. Porque tive um espaço onde pude ser 

eu e no qual me pude desenvolver com o tempo, ao meu ritmo de 
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aprendizagem, com pessoas fantásticas e acima de tudo bastante competentes 

sem as quais não me tinha tornado no professor que sou hoje. 
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5. Estudo: “A Influência da Perceção da Auto-

Eficácia dos Alunos no Desempenho 

Escolar, na disciplina de Educação Física” 
 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



83 
 

5.1 Resumo  

 

O presente estudo apresenta como objetivo principal, analisar a influência da 

perceção de auto-eficácia no desempenho escolar dos alunos, na disciplina de 

Educação Física. Como objetivos secundários, o estudo procura estudar as 

diferenças da auto-eficácia em diferentes idades e analisar a diferença da 

influência da auto-eficácia no desempenho escolar, entre os dois géneros. A 

amostra foi constituída por 58 alunos da Escola Cooperante, distribuídos por 

três turmas (do 7º, 8º e 9º ano de escolaridade). 32 eram do género feminino e 

26 do género masculino, variando as idades dos participantes entre os 12 aos 

17 anos de idade. A recolha de dados consistiu no preenchimento de um 

questionário de auto-eficácia geral, adaptado de Sherer et al (1982). 

Posteriormente, foram analisados estatisticamente de acordo com os objetivos 

propostos. Relativamente aos resultados observados, r=0,373, verificou-se 

uma relação positiva mas fraca entre as duas variáveis. Esta facto transmite a 

ideia de que o desempenho escolar é afetado por mais do que uma variável e 

mais fatores do que apenas a auto-eficácia. Apesar dos resultados observados 

no estudo não irem ao encontro dos resultados de outros estudos nesta área, 

esta situação pode ser explicada principalmente a dois fatores. Primeiro a 

amostra reduzida que fez parte do estudo e porque nos outros estudos a 

comparação da auto-eficácia era feita com o desempenho escolar global, 

enquanto este englobava apenas a disciplina de EF. Relativamente aos outros 

objetivos os resultados encontrados também não foram estatisticamente 

significativos. Como conclusão podemos afirmar que esta temática pode e deve 

ser mais aprofundada e desenvolvida, nomeadamente estudos mais dirigidos 

para a disciplina de EF. Pode também evoluir ao realizar-se a comparação 

entre os dois géneros e entre níveis etários distintos. 

 

 

 

Palavras-chave: MOTIVAÇÃO; AUTO-EFICÁCIA; DESEMPENHO ESCOLAR; 

EDUCAÇÃO FÍSICA. 
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5.2 Introdução  

 

O presente estudo de investigação insere-se no âmbito da realização do 

EP e como tal constitui uma parte importante do relatório de estágio.  

 Durante a lecionação das aulas de Educação Física, reparei que em 

determinadas modalidades, nomeadamente modalidades individuais, certos 

alunos tinham vergonha e pouca confiança neles próprios para realizar alguns 

dos exercícios propostos. Com esta situação, os alunos deixavam passar os 

seus colegas a frente na fila ou evitavam realizar os próprios exercícios quando 

o professor não estava a observar. Esta situação, para além do reduzido 

empenho dos alunos nas tarefas, implicava pouco tempo de exercitação e 

pouco número de repetições, em exercícios que os alunos sentiam maiores 

dificuldades e em consequência deveriam exercitar mais. Obviamente que com 

reduzido tempo de prática e menor número de repetições, o grau de 

aprendizagem seria também inferior. 

 Para Bandura (1989), a auto-eficácia desempenha um papel 

determinante na prática das tarefas proposta. Segundo ele, a auto-eficácia 

percebida é um fator que desempenha um importante papel na motivação de 

qualquer tarefa. É parcialmente com base nas crenças de auto-eficácia que as 

pessoas escolhem quais os desafios a realizar (definição de metas ou 

objetivos), quanto esforço despender e o quanto perseverar em face das 

dificuldades encontradas. Mas o que significa a auto-eficácia? 

Segundo Bzuneck (2001), as expectativas ou crenças de auto-eficácia 

referem-se, a um julgamento pessoal das próprias capacidades para executar 

as ações necessárias para atingir certo objetivo. Tal conceito não diz respeito, 

portanto, às reais capacidades apresentadas pelos indivíduos, mas a uma 

perceção subjetiva das mesmas. Envolve ainda uma avaliação pessoal da 

eficiência em utilizá-las adequadamente, com vistas à solução de determinados 

problemas, tarefas ou situações. Assim, Bzuneck (2001) refere, que uma 

pessoa com elevadas crenças de auto-eficácia faz um julgamento das suas 

próprias capacidades, ou seja, avalia a sua própria inteligência, conhecimentos, 

habilidades, acreditando que as possui ou que pode adquiri-las e que, fazendo 

escolhas acertadas de cursos de ação, seleção e uso de estratégias, 

conseguirá realizar uma determinada tarefa num grau de qualidade definida. 
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Julgamentos sobre a eficácia pessoal também afetam a seleção de ambientes. 

As pessoas tendem a evitar atividades e situações que elas acreditam exceder 

às suas capacidades, enquanto prontamente tomam parte em atividades 

desafiadoras e selecionam ambientes sociais que se julgam capazes de 

manejar (Bzuneck, 2001). 

Posto isto, conseguimos perceber que a auto-eficácia assume um papel 

importante, pois cada aluno faz uma seleção mental daquilo que é capaz de 

fazer e da sua confiança para realizar as tarefas. No caso dos meus alunos, foi 

percetível que existem diferentes níveis de auto-eficácia, possivelmente 

díspares pelas experiências vividas por cada um. Esta situação levou 

determinados alunos a realizem uma tarefa sem medo ou vergonha de errarem 

ou realizarem mal, pois sabem que se não conseguirem à primeira irão 

conseguir posteriormente. Aqui para além da autoeficácia associada à 

capacidade de realização da tarefa também encontramos à capacidade de 

ultrapassar os obstáculos e dificuldades encontradas. Ao passo de que os 

outros alunos já não realizam as tarefas por acharem que não são capazes e 

que nunca irão conseguir realizá-las, não enfrentando por isso as dificuldades 

que lhes são apresentadas em cada tarefa. 

 Contudo, durante as aulas reparei que esta dificuldade e medo em 

realizar as tarefas propostas não corresponde à totalidade de situações em 

cada aluno, isto é, um aluno apresenta este receio a Ginástica, enquanto a 

Futebol, Andebol ou Voleibol, realiza todas as tarefas com o máximo de 

empenho e sem medo de errar. Esta situação também pode ser contrária, 

possuindo maior dificuldade nos Desporto Coletivos e na Ginástica não ter 

medo de realizar todas as tarefas. Assim, podemos afirmar, que apesar de 

existir uma auto-eficácia geral, também existi uma autoeficácia específica 

dirigida para uma ou outra área em particular. Esta ideia é defendida por 

Fontaine (2005) que refere que normalmente, o conceito de auto-eficácia serve 

para referir-se às crenças ou perceções do indivíduo sobre a sua capacidade 

de desempenho em atividades específicas. Entretanto, deve-se considerar que 

a auto-eficácia pode ser mais ou menos geral ou específica, sendo que a auto-

eficácia generalizada, conceito elaborado mais recentemente, corresponde às 

crenças na eficácia pessoal para lidar positivamente com desafios futuros em 

geral (Fontaine, 2005). 
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 Em relação a esta temática, Bandura (1983) refere que a auto-eficácia 

geral é definida pela autoeficácia específica decorrida em cada situação. Esta 

auto-eficácia específica é marcada nomeadamente por experiências anteriores 

que fornecem a perceção de realização acerca da cada tarefa específica.  

 Como relacionar a auto-eficácia específica a cada tarefa da aula é 

bastante difícil, defini para o meu estudo verificar a influência da auto-eficácia 

geral no desempenho escolar dos alunos. Isto porque, se um aluno apresentar 

maiores valores de auto-eficácia, em princípio, irá se esforçar mais nas tarefas 

que lhe são propostas e empenhar-se-á para ultrapassar as dificuldades que 

encontra, obtendo maior sucesso e maior aprendizagem com repercussão nas 

notas escolares. No caso do meu estudo, optei apenas por comparar a auto-

eficácia com os resultados obtidos na disciplina de EF, por ser a disciplina no 

qual estou envolvido e no qual me apercebi da problemática nos alunos. 

Possivelmente esta disciplina por lidar com o corpo e o movimento adquire 

maior significado no que diz respeito a auto-eficácia na realização das tarefas. 

 Relativamente a esta temática, diversos estudo (Okano et al, 2004; 

Stevanato et al, 2003; Carneiro, Martinelli & Sisto, 2003) têm apontado para 

uma correlação bastante positiva entre o conceito de auto-eficácia e o 

desempenho escolar dos alunos. As conclusões a que os investigadores têm 

chegado, são que os alunos que apresentam maiores valores de auto-eficácia, 

têm apresentado resultados escolares mais elevados. Em estudos realizados 

por Bzuneck & Schunk (2001, p.119), os investigadores concluíram que “alunos 

com crenças mais robustas de auto-eficácia conseguiam resultados melhores 

na solução de problemas de matemática e em tarefas de leitura do que outros 

alunos com crenças mais fracas”. Por aqui já conseguimos perceber a 

influência que pode ter a auto-eficácia nos resultados escolares, 

nomeadamente a português e matemática. 

 Mais concretamente, no que a EF diz respeito, não encontrei estudos 

relacionados com a influência da auto-eficácia no desempenho escolar dos 

alunos na disciplina de EF. Contudo, Balaguer (1994) afirma que esta é uma 

temática em desenvolvimento, porque no Desporto, a auto-confiança é um dos 

fatores psicológicos que mais vezes é citado como influente no rendimento 

desportivo.  
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 Para terminar, os objetivos definidos para resolver o problema da fraca 

motivação e do receio em realizar os exercícios. Deste modo, os objetivos 

deste estudo foram: verificar a influência da perceção da auto-eficácia no 

desempenho escolar dos alunos, na disciplina de Educação Física; Comparar a 

auto-eficácia em várias idades e verificar diferenças entre escalões etários; e 

por fim, verificar se a influência da auto-eficácia no desempenho escolar dos 

alunos na disciplina de EF, varia consoante o género dos alunos. 

 

5.3 Material e Métodos 

 

5.3.1 Caracterização da Amostra 

 

A amostra deste estudo inclui os alunos da Escola Cooperante, das turmas 

lecionadas pelos estudantes estagiários. Desta forma, fizeram parte do estudo 

os alunos das turmas do 9º, 8º e 7º ano de escolaridade que se mostraram 

disponíveis para a participação no estudo. Ao todo participaram 58 alunos. 

Relativamente ao género, como é possível observar no Quadro 3, 32 eram do 

sexo feminino, que correspondem a aproximadamente 55% da amostra ao 

passo que apenas 26 eram do sexo masculino, 45% da amostra.  

 

Quadro 3 - Distribuição dos alunos pelo género 

Género N % 

Feminino 32 55,2 
Masculino 26 44,8 

N (Frequência Absoluta) 
% (Frequência Relativa) 

 

 No que diz respeito às idades, estas variam desde os 12 anos de idade 

até aos 17 anos de idade, com os grupos mais representados a serem os 13 e 

14 anos de idade, como é possível verificar no Quadro 4. 
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Quadro 4 - Distribuição dos alunos pela idade 

Idade N % 

12 9 15,5 
13 19 32,8 
14 17 29,3 
15 5 8,6 
16 4 6,9 
17 4 6,9 
N (Frequência Absoluta) 
% (Frequência Relativa) 
 

 Em relação à idade, ainda é possível verificar que as idades dos alunos 

estão compreendidas entre os 12 e 17 anos, com uma média de 13,79 anos, 

com um desvio-padrão de 1,386. Esta informação está representada no 

Quadro 5. 

 

Quadro 5 - Análise descritiva das idades dos alunos 

 Mínimo Máximo Média 
Desvio-
padrão 

Idade 12 17 13,79 1,386 
N (Frequência Absoluta) 
 

 Por fim, no Quadro 6, é possível ver as distribuições dos alunos pelas 

respetivas turmas, apresentando-se a turma de 9º ano com maior número de 

alunos presentes neste estudo. 

 

Quadro 6 - Distribuição dos alunos pelas turmas 

Turmas N % 

7ºA 21 36,2 
8ºD 15 25,9 
9ºA 22 37,9 
N (Frequência Absoluta) 
% (Frequência Relativa) 
 

5.3.2 Instrumento  

 

O instrumento utilizado na recolha de dados foi um questionário 

adaptado e validado por Ribeiro (2011), baseado no Self-Efficacy Scale de 

Sherer,et all., (1982), que constitui uma medida de auto-eficácia geral. Esta 
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escala é constituída por 15 itens do tipo Lickert de sete pontos, isto é, para 

cada item, existem sete tipos de respostas, que variam do Não Concordo até 

ao Concordo Totalmente. A classificação de cada item é 1 até 7 do Não 

Concordo até ao Concordo Totalmente, exceto nos itens invertidos que a 

classificação é exatamente a oposta. 

 O questionário completo pode ser analisado no Anexo (V). 

 

5.3.3 Procedimentos  

 

A recolha de dados foi realizada no início de uma das aulas da turma. 

Os procedimentos gerais definidos antes da aplicação deste questionário 

passavam por fornecer uma breve explicação do preenchimento do 

questionário, distribuindo posteriormente pela turma. Foi explicado com clareza 

que apesar do preenchimento ser realizado ao mesmo tempo, este assume um 

caráter individual. Foi importante alertar que este questionário serviria para um 

projeto de estudo e como tal os alunos deveriam preenche-lo com consciência 

e correção para os dados obtidos serem os mais fiáveis possíveis. 

 Este procedimento foi explicado aos restantes dois colegas estagiários 

para aplicarem de forma igual nas suas turmas e não haver discrepâncias no 

procedimento, para não interferir com os resultados finais. 

 

5.4 Análise Estatística  

 

Os dados obtidos foram analisados através do programa estatístico 

Estatistical Package for the Social Sciences (SPSS), versão 21.0. Para a 

caraterização da amostra, utilizei a estatística descritiva para calcular a média e 

o desvio-padrão da idade dos participantes e uma tabela de frequências para a 

caraterização dos elementos de cada turma, do seu género e a sua distribuição 

pelas idades. 

 Em relação ao primeiro objetivo, verificar a influência da auto-eficácia no 

desempenho escolar dos alunos utilização a correlação de Pearson para 

relacionar as duas variáveis e verificar a influência de uma sobre a outra. Para 

o segundo objetivo, verificar a diferença de auto-eficácia nas diferentes idades, 
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utilizei o teste ANOVA, com o POST HOC de Bonferroni, que serviu para 

comparar e observar as diferenças em mais do que dois grupos. Por fim, para o 

terceiro objetivo, que consistia em verificar a influência da auto-eficácia no 

desempenho escolar, entre géneros, utilizei novamente a correlação de 

Pearson, mas com a divisão anterior nos dois grupos (género masculino e 

género feminino), para permitir realizar a comparação sobre a influência da 

auto-eficácia no desempenho escolar, na disciplina de EF em cada género 

individualmente e verificar se existia alguma diferença. 

 

5.5 Apresentação de Resultados  

 

No Quadro 7, podemos observar que o valor da correlação (r=0,373) é 

um valor entre o desempenho escolar e a auto-eficácia, sendo o valor de prova 

(p=0,04) demasiado alto para os resultados obtidos serem considerados 

significantes. 

 

Quadro 7 - Análise da relação entre a auto-eficácia e o desempenho 
escolar 

Variáveis Auto-eficácia Nota escolar 

Auto-eficácia 1 0,373 
Nota escolar 0,373 1 

P(valor de prova)=0,04 

Os valores de correlação só são significantes para quando o valor de prova é 
igual a 0,01 

 

 O Quadro 8, apresenta a resposta ao segundo objetivo, isto é, se existe 

ou não variância da auto-eficácia relativamente à idade dos participantes. 

Neste quadro é possível reparar que o valor de prova é de 0,311, o que 

significa que os resultados obtidos para a diferença entre grupos não é 

significante (p< 0,05). 
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Quadro 8 - Análise da variância da auto-eficácia entre os diferentes 
grupos etários 

 t p 

Diferença entre os 
grupos 

1,225 0,311 

p (Valor de prova) 
t (teste estatístico) 

 

 No Quadro 9, que corresponde ao mesmo objetivo é possível analisar 

com maior objetividade a diferença entre cada um dos grupos. Podemos 

verificar, que existem diferenças apenas entre a idade 13 e a idade 14, 

contudo, o valor de prova por se situar acima de 0,05, torna esta diferença não 

significante a nível estatístico. Nas restantes idades, não se observa nenhuma 

diferença entre os grupos. 

 

Quadro 9 - Análise específica à diferença de auto-eficácia entre cada 
grupo etário 

Idade 12 13 14 15 16 17 

12 -----------
--- 

1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

13 1,00 -------------
- 

0,68 1,00 1,00 1,00 

14 1,00 0,68 -------------
- 

1,00 1,00 1,00 

15 1,00 1,00 1,00 -------------
- 

1,00 1,00 

16 1,00 1,00 1,00 1,00 -------------
- 

1,00 

17 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 -------------
- 

Os resultados apresentados correspondem ao valor de prova obtida entre cada 
idade 

 

 Por fim, para responder ao último objetivo, apresento os Quadros 10 e 

11, que através da correlação de Pearson analisam a relação da auto-eficácia 

com o desempenho escolar, em cada sexo separadamente. Pelo que é 

possível observar, nas duas tabelas, o valor da correlação é baixo, apesar de 

uma associação positiva, contudo o valor de prova é diferente de 0,01, o que 

significa que os valores obtidos não são significativos. 
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Quadro 10 - Análise da relação entre a auto-eficácia e o desempenho 
escolar no sexo feminino 

Variáveis Auto-eficácia Nota escolar 

Auto-eficácia 1 0,347 
Nota escolar 0,347 1 

p=0,52 

p (valor de prova) 

 

Quadro 11 - Análise da relação entre a auto-eficácio e o desempenho 
escolar no sexo masculino 

Variáveis Auto-eficácia Nota escolar 

Auto-eficácia 1 0,328 
Nota escolar 0,328 1 

p=0,102 

p (valor de prova) 
 

5.6 Discussão de Resultados  

  

Este estudo tinha como objetivo principal determinar se a perceção de 

auto-eficácia que os alunos tinham acerca deles próprios influenciava o seu 

desempenho escolar na disciplina de EF. Para verificar esta hipótese recorri a 

correlação de Pearson. Estes valores encontram-se no Quadro 7, no qual o 

valor da correlação (r=0,373) apesar de apresentar uma relação positiva entre 

as duas variáveis, a associação das mesmas é fraca. Isto significa, que apenas 

uma pequena percentagem do desempenho escolar pode ser explicado pelo 

nível de auto-eficácia dos alunos. Para este resultado assumir uma 

significância estatística, o valor de prova deveria ser igual a p=0,01. Contudo o 

valor obtido, p=0,04 retira qualquer significado estatístico aos resultados 

encontrados. 

 Resultados similares foram observados por Rodrigues e Barrera (2007), 

que analisaram a influência da auto-eficácia no desempenho escolar dos 

alunos. Neste estudo, apesar do nível de correlação ser superior ao verificado 

no meu estudo, esta apresenta uma associação média entre as duas variáveis. 

De referir, que no meu estudo, apenas foi analisado o desempenho escolar a 
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EF, ao passo que neste estudo, o desempenho escolar foi através da 

ponderação das notas a todas as disciplinas. 

 Resultados distintos foram encontrados por Coimbra (1999), o qual 

encontrou resultados que apontavam para uma forte associação entre estas 

duas variáveis, com significância estatística.  

 As diferenças dos resultados verificados entre o meu estudo e o estudo 

acima referido, podem ser devido a numerosos aspetos. Em primeiro lugar, a 

amostra é reduzida e limitada aos alunos que aceitaram realizar o questionário, 

deixando de fora alunos que pudessem contribuir para uma diferença de 

resultados. Esta amostra é ainda reduzida se analisarmos a idade de cada 

participante, pois existem cinco grupos etários distintos com poucos alunos 

dentro de cada um.  

 Um segundo fator que parece explicar estes dados é o facto do 

desempenho escolar poder ser explicado por diferentes variáveis, sendo que 

apesar de uma delas ser a auto-eficácia, existem mais fatores que podem fazer 

divergir o desempenho escolar da auto-eficácia (Bzuneck, 2001). Por fim, como 

refere Bandura (1989), não podemos afirmar que existe uma relação causa 

efeito entre estas duas variáveis, isto porque, tanto pode ser a auto-eficácia a 

melhorar o desempenho dos alunos, como pode o desempenho dos alunos 

aumentar ou diminuir a auto-eficácia dos mesmos quando se obtêm bons ou 

maus resultados. 

 De referir que os estudos encontrados nesta área dizem respeito ao 

desempenho escolar de forma generalizada, não tendo encontrado nenhum 

estudo dedicado aos resultados escolares obtidos exclusivamente na disciplina 

de EF. Este facto pode ajudar a explicar possíveis variâncias encontradas entre 

o meu e o estudo de Coimbra (1999). 

 Relativamente, ao segundo objetivo, verificar diferenças de auto-eficácia 

em diferentes grupos etários, utilizei o teste estatístico de ANOVA, que serviu 

para comparar mais de dois grupos. Os resultados encontrados no Quadro 8 

(p=0,311) são superiores a 0,05, demonstrando que os resultados não têm 

significância estatística. Ao analisarmos com maior pormenor a diferença entre 

cada grupo, no Quadro 9, verificamos que existe apenas uma ligeira diferença 

entre os 13 e os 14 anos de idade, contudo esta não é significativa. Os 

resultados a retirar daqui é que a auto-eficácia varia de pessoa para pessoa, 
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contudo, não se pode afirmar que a auto-eficácia é mais elevado ou mais 

reduzida em determinada faixa etária. Estes resultados podem derivar do 

número da amostra para cada grupo etário ser reduzido, o que pode não 

representar a população alvo. 

 Por fim, o terceiro objetivo passava por testar a influência da auto-

eficácia no desempenho escolar em cada género separadamente para verificar 

se existiam diferenças nesta variável. Para este objetivo, dividiu-se a amostra 

nos dois grupos distintos e aplicou-se a correlação de Pearson. Como 

podemos verificar nos Quadros 10 e 11, os valores de correlação foram 

respetivamente para o género feminino e para o género masculino, r=0,347 e 

r=0,328, o que sugere uma associação positiva, contudo fraca entre as duas 

variáveis. Os resultados entre os dois géneros são muito idênticos o que 

sugere que não existem diferenças significativas. Relativamente ao valor de 

prova, este foi de p=0,52 e p=0,102, para o género feminino e para o género 

masculino. Como os valores de prova são superiores a 0,05, concluímos que 

os resultados obtidos não são significativos estatisticamente. 

 Como refiro anteriormente, os estudos de maneira geral diferem dos 

resultados obtidos, pois foram encontradas associações positivas entre estas 

duas variáveis, tal como encontraram Estevão e Almeida (1999). De referir que 

os resultados encontrados podem dever-se a um número reduzido da amostra, 

que pode enviusar os resultados obtidos neste estudo. Assim, proponho um 

estudo mais aprofundado nesta temática, com um número amostral bastante 

superior e possivelmente seria bastante pertinente analisar os resultados 

obtidos em diferentes escolas, localizados em diferentes centros urbanos da 

cidade do Porto. 

 Para concluir, os resultados observados nas diversas análises 

estatísticas não foram de encontro aos resultados verificados noutros estudos 

referidos. No meu estudo, a correlação observada foi reduzida, o que sugere 

uma fraca associação entre estas duas variáveis, ao passo que em estudos 

anteriores, verificou-se uma relação bastante positiva entre elas. Contudo, este 

facto pode derivar do reduzido número da amostra, que não representativa da 

população em causa. Pode, também, dever-se à comparação com estudos que 

relacionaram o desempenho escolar global, enquanto o meu estudo relacionou 

exclusivamente o desempenho escolar na disciplina de EF. 
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5.7 Considerações Finais  

 

Em jeito de conclusão, tenho que referir que este estudo foi bastante 

importante para me alertar acerca de questões motivacionais relacionadas com 

os alunos, a que muitas vezes não damos a devida importância e não 

compreendemos os motivos pelos quais os alunos não realizam determinada 

tarefa que lhes pedimos. Urge assim alertar os docentes e profissionais ligados 

à educação para a importância de manter uma perceção de auto-eficácia 

elevada na maioria dos alunos, para que eles tentem realizar sempre o que é 

pedido sem medo ou receio de errar e que continuem com força de vontade 

para continuar a tentar e a melhorar, não desistindo perante as dificuldades e 

obstáculos que são apresentados. 

De destacar que para além dos conhecimentos que este estudo me 

permitiu obter pela análise dos objetivos a que me propus, foi de grande 

utilidade para conhecer com maior profundidade os meus alunos o nível da sua 

perceção de auto-eficácia. Isto permitiu, que durante as aulas pudesse 

trabalhar com eles este conceito, tentando aumentar para criar alunos mais 

capazes e com maior vontade de aprender. Estes conhecimentos, permitiram-

me ainda perceber porque muitas vezes determinado aluno não realizava uma 

tarefa ou parecia ter medo ou receio de a realizar. 

Os resultados deste estudo, permitiram-me atuar consoante o nível de 

auto-eficácia de cada um, procurando realizar exercícios e adotar uma postura, 

que fizesse crescer neles a sua perceção de auto-eficácia. Os resultados foram 

bastante animadores, pois apesar de não ter realizado uma nova avaliação, 

senti que alguns alunos conseguiram modificar os comportamentos. Notei 

alunos, sem medos e mais empenhados nas tarefas que tinham pela frente, 

não desistindo até conseguirem realizar com sucesso a tarefa proposta. Esta 

avaliação foi mais subjetiva, suportada apenas pela observação e reflexão nas 

aulas. 

Deste modo, penso que esta temática tem muito por onde ser estudada, 

desde à análise exclusiva da disciplina de EF com amostras superiores e mais 

representativas da população. Seria ainda interessante analisar com maior 
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profundidade a diferença de auto-eficácia ao longo das idades dos alunos, 

colocando grupos etários mais afastados e com mais representantes dentro de 

cada um. Para além disso, penso que seria interessante ainda verificar as 

diferenças ao nível dos géneros, pois rapazes e raparigas são muito diferentes, 

principalmente ao nível maturacional o que pode implicar diferenças de auto-

eficácia no desempenho escolar, nomeadamente na adolescência. 
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“Este é o primeiro dia, do que resto das nossas vidas” 

(Autor desconhecido) 

 

 Findada a realização do relatório, é com enorme prazer e satisfação que 

olho para trás e revejo todo o caminho que percorri, ao longo da minha 

formação para professor. Estou ciente que o trabalho que foi desenvolvido pela 

minha pessoa, sempre com o auxílio do NE e da escola onde estagiei, 

proporcionou-me uma maior aprendizagem nesta área e aos alunos que 

passaram pelas minhas mãos. Penso, que foi um ano de grande 

aprendizagem, quer para os alunos, quer para mim enquanto professor, numa 

troca recíproca de conhecimentos em diferentes níveis. 

É com nostalgia e saudade que já sinto o ano letivo que passou. 

Saudade de ser extremamente difícil voltar a lecionar aulas numa escola 

pública nos próximos anos. Saudade de encontrar os alunos todos os dias e 

ver a sua satisfação por ter chegado a hora da aula de educação física e por 

me encontrarem no pavilhão. Saudade de ensinar, desde o início de todo o 

planeamento definido, à lecionação das aulas e da reflexão crítica sobre todo 

este processo. Saudade das relações que estabeleci na escola com todos os 

professores, funcionários e alunos. Saudade do sentimento de pertença a um 

grupo e a uma função no qual me sinto capaz de desempenhar e na qual sinto 

que nasci para a realizar. Saudade da minha cadeira, do meu lugar no NE e de 

todos os caminhos que trilhamos juntos em direção a objetivos comuns. Já 

sinto saudade… 

 Numa retrospetiva ao meu ano de EP, foram tantas as vivências, tantas 

as aprendizagens, tantos momentos bons e momentos menos bons, que só 

tenho a agradecer à casa que me viu chegar e me deu oportunidade de me 

tornar um profissional na área que sempre gostei e que sempre sonhei vir a 

desempenhar. Obrigado à FADEUP, por me permitir mais uma vez realizar o 

EP numa escola que acabou por ser uma segunda casa para mim.  

 Posso afirmar, que ao longo do ano, fui construindo a minha identidade 

profissional consoante a necessidade de agir e atuar perante os meus alunos e 

perante a escola. Esta representou a maior evolução que senti durante o meu 
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percurso, pois de uma pessoa serena, democrática e um pouco tímida, tornei-

me um líder, sem medo de arriscar, com vontade de dinamizar as aulas e uma 

apresentando uma postura mais autoritária. Obviamente, que esta 

transformação foi permitida pelo apoio e ajuda do NE e do grupo de Educação 

Física, sempre prontos a ajudar-me no que preciso. Tal como refere Batista e 

Queirós (2013) a integração em diferentes grupos do EE permite a troca de 

ideias e experiências que levam a práticas mais adequadas às exigências da 

situação, devendo existir nestes espaços um incitamento à analise dos 

sentimentos de pertença e identidade profissional, e um debate construtivo 

entre as diferentes formas como os indivíduos perspetivam os problemas, 

produzindo-se conhecimento e competência. 

 Tenho a realçar novamente que para além da construção da minha 

identidade profissional, os aspetos de controlo da turma, da motivação, do 

feedback, da reflexão e da avaliação, foram as mais-valias que encontrei 

durante este ano, com contribuição decisiva para a melhoria das aulas e para o 

aumento do sucesso do ensino. Mas a tarefa do professor não termina, nem 

começa, quando acabam ou começam as aulas nem apenas nas tarefas 

realizadas para a lecionação das mesmas. Uma das aprendizagens mais ricas 

que vivenciei este ano foi a pluralidade de funções que o professor 

desempenha na escola e o quanto ele contribui para a formação dos alunos. 

Este trabalho pouco conhecido pela maioria da opinião pública, que muitas 

vezes referem “que os professores lecionam pouco tempo de aulas e têm muito 

tempo livre”, é essencial na vida das escola e é ele o grande motor 

impulsionador no desenvolvimento do ensino e na construção da melhoria de 

condições para o potenciamento do ensino. 

Nesta área, refiro a participação e organização de atividades para os 

alunos a nível interno e externo na escola e a importância da Direção de Turma 

na relação estabelecida com os encarregados de educação e com a 

comunidade envolvente à escola.  

Não podia terminar, sem fazer referência à elaboração deste relatório final, 

que visa transmitir e analisar criticamente todo o trabalho desenvolvido na 

última etapa da minha formação como professor. Na minha opinião, qualquer 

realização, neste caso a realização do estágio profissional, é desprovida de 

sentido senão analisarmos nem refletirmos sobre as nossas atuações durante 
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a sua realização. É nesta fase que se encontra este relatório, que me permitiu 

reviver e analisar todo o meu percurso, identificando as dificuldades e 

obstáculos que encontrei, as estratégias e soluções que utilizei e as 

aprendizagens que adquiri ao longo de todo o ano. Tornou-se importante, 

“passar para o papel” o trabalho desenvolvido para deixar uma marca da minha 

passagem pela faculdade e do meu trabalho desenvolvido para que no futuro 

este documento possa ajudar outros EE a ultrapassar as suas dificuldades e 

servir como um guia de atuação de professor. 

Termino, referindo, novamente, que foi um prazer toda a realização à 

volta do EP e do relatório de estágio, no qual adquiri aprendizagens e 

ferramentas que acredito que serão bastante úteis no meu futuro. Apesar de 

ser difícil de vislumbrar num futuro próximo o desempenho da função de 

professor nas escolas públicas, a minha atuação como professor pode 

influenciar o meu desempenho como treinador ou em outras áreas que venha 

desempenhar.  

Não acredito que o término do relatório seja um fim em si mesmo, mas 

como uma abertura de portas, sendo este “o primeiro dia, do resto da minha 

vida”. 
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Anexo I - Ficha de Caracterização Individual 

FICHA DE CARACTERIZAÇÃO DO ALUNO  

Nome:_______________________________________ Ano/Turma: _________ Idade: ____ 

 

1. Saúde 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Dados relativos à Educação Física 

Gostas das aulas de Educação Física?   Sim □         Não □ 

Nota de Educação Física no ano passado: ____  

Quais a(s) tua(s) modalidades preferidas? ______________________________________  

Quais são as que sentes mais dificuldades? _____________________________________  

O que mais gostas das aulas de Educação Física? _______________________________ 

 

4. Dados desportivos 

Já praticaste alguma modalidade desportiva? _____ Quais? _____________________ 

Ainda praticas alguma modalidade desportiva? ____ Qual? _____________________ 

 

5. Curiosidades 

A tua maior qualidade: __________________ E o teu maior defeito: ________________  

A profissão que gostarias de seguir no futuro:___________________________________ 

 

 

Ouves bem?___  Vês bem?____ Usas óculos ou lentes de contacto?____ Tens Asma:____.  

Diabetes:____ Desvios na coluna:____  Epilepsia:____  Bronquite asmática:_____  Problemas 

cardíacos:_____Outro:____________ 

Vais com frequência ao médico? Sim   Não  Já foste operado?______________ 

A quê?_________________________ 

 
2. Relação com a escola 

Disciplina favorita: _______________ 

Porquê?__________________________________________________  

Disciplina que menos gostas: _________________Porquê? 

____________________________ 

Como te consideras como aluno? Excelente         Bom         Razoável        Medíocre  
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 Testes de Aptidão Física – 9ºA 

Nº aluno IMC 

Extensão dos 
braços 

 

Abdominais 

 

Extensão do 
Tronco 

Seat and Reach  

Teste da 
milha 

 

Direita Esquerda 

1 18,29 10 21 27 25 20 10:02 

2 28,65 1 11 39 27 31 11:35 

4 23,53 1 13 34 26 32 11:38 

5 18,61 15 54 30 25 24 10:21 

6 20,76 30 57 46 38 43 06:52 

7 16,81 17 41 40 27 25 10:02 

8 20,83 8 28 19 6 4 13:07 

9 15,42 24 78 17 1 4 06:18 

10 14,96 19 54 21 12 8 08:18 

11 19,92 20 78 30 9 11 07:04 

12 19,16 9 36 42 21 15 09:24 

13 30,34 10 20 44 23 21 13:06 

14 20,98 1 18 46 14 11 10:10 

15 20,52 37 56 45 22 27 05:24 

16 18,22 15 16 31 19 18 08:00 

17 25,59 8 25 36 34 36  

18 19,70 22 56 38 24 21 06:01 

19 21,97 18 78 33 18 16 06:15 

20 22,87 8 21 27 25 24 11:35 

21 20,52 6 15 41 12 14 08:59 

22 18,13 10 13 38 37 27 10:10 

23 28,31 19 34 33 28 24 08:53 

25 21,22 6 3 50 28 27 09:42 

27       09:21 

28 20,32 2 8 10 38 38 10:57 

Anexo II - Resultados de Fitnessgram 

 Valores inferiores 

aos normais 

 Valores 

normais 

 Valores ótimos 
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Anexo III - Planeamento Anual Geral 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1º Período 
S

e
m

a
n

a
s

 
Setembro Outubro Novembro     Dezembro 

16 – 20 
23 – 27  

 

30 – 04 
07 – 11 
14 – 18 
21 – 25 
28 – 01  

04 – 08  
11 – 15  
18 – 22 
25 – 29 

  

02 – 06 
09 – 13 
16 – 17   

 

1
ºP

e
rí

o
d

o
 

2ºCEB 3ºCEB 

5ºano 6ºano  

Aptidão Física (6) Aptidão Física (6) Aptidão Física (6) 

Atletismo (13) Atletismo (13) Basquetebol (10) 

Luta (6) Luta (5) Atletismo (10) 

Jogos (13) Andebol (8) Rugby (12) 

Atividades Competitivas (4) 
Basquetebol (8) 

Atividades Competitivas (1) 
Atividades Competitivas (2) 

Nº total de aulas: 39 

 

2º Período 

S
e
m

a
n

a
s

 Janeiro Fevereiro Março Abril 

06 e 10 
13 – 17 
20 – 24 
27 – 31 

03 – 07 
10 – 14  
17 e 21 
24 – 28  

06 – 07  
10 – 14  
17 – 21 
24 – 28  

 
31 – 04  

 

2
ºP

e
rí

o
d

o
 

2ºCEB 3ºCEB 

5º ano 6º ano 7ºano 8ºano 9ºano 

Voleibol (12) Voleibol (12) Andebol (9) Futebol (9) Futebol (9) 

Badminton  (14) Badminton  (14) Ginástica (12) Ginástica (12) Ginástica (11) 

Orientação (4) Orientação (4) Badminton (9) Badminton (9) Badminton (9) 

Atletismo (6) Atletismo (6) Atletismo (6) Atletismo (6) Atletismo (6) 

Atividades 
Competitivas (3) 

Atividades 
Competitivas (3) 

Atividades 
Competitivas (3) 

Atividades 
Competitivas (3) 

Atividades 
Competitivas (3) 

Nº total de aulas: 38 

 
3º Período 

S
e
m

a
n

a
s

 Abril Maio Junho 

 
22 – 24 
28 – 02 

 

05 – 09 
12 – 16  
19 – 23 
26 – 30 

02 – 06 
09 – 13  

 

3
ºP

e
rí

o
d

o
 

2ºCEB 3ºCEB 

5º ano 6ºano 7ºano 8ºano 9ºano 

Futebol (09) Futebol (07) Voleibol (10) Andebol (10) Voleibol (06) 
Ginástica (08)   Ginástica (07) Dança (08) Dança (08) Dança (06) 

Dança  (4) Dança  (4) Orientação (3) Orientação (3) Orientação (3) 

Aptidão Física (3) Aptidão Física (3) Aptidão Física (3) Aptidão Física (3) Aptidão Física (3) 

Nº total de aulas: 18 (6º e 9º) e 24 (5º, 7º, 8º) 
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PERÍODO MÊS SEMANA DIA AULAS CONTEÚDO LOCAL 

1º 

Setembro 

3ª 
18 1 Aptidão Física Ginásio/Exterior 

20 2 E 3 Aptidão Física Pavilhão 

4ª 
25 4 Aptidão Física Pavilhão 

27 5 E 6 Atletismo Ginásio/Exterior 

Outubro 

1ª 
2 7 Atletismo Ginásio/Exterior 

4 8 E 9 Basquetebol Pavilhão 

2ª 
9 10 Basquetebol Pavilhão 

11 11 E 12 Atletismo Ginásio/Exterior 

3ª 
16 13 Atletismo Ginásio/Exterior 

18 14 E 15 Basquetebol Pavilhão 

4ª 
23 16 Basquetebol Pavilhão 

25 17 E 18 Atletismo Ginásio/Exterior 

5ª 
30 19 Rugby Ginásio/Exterior 

1 20 E 21 Basquetebol Pavilhão 

Novembro 

1ª 

6 22 Atividades 
Competitivas – Torneio 

Basquetebol 

Pavilhão 

8 23 E 24 Atletismo Ginásio/Exterior 

2ª 
13 25 Rugby Ginásio/Exterior 

15 26 E 27 Basquetebol Pavilhão 

3ª 
20 28 Rugby Pavilhão 

22 29 E 30 Rugby Ginásio/Exterior 

4ª 
27 31 Aptidão Física Ginásio/Exterior 

29 32 E 33 Rugby Pavilhão 

Dezembro 

1ª 
4 34 Rugby/Teste Teórico Pavilhão 

6 35 E 36 Rugby Ginásio/Exterior 

2ª 
 

11 37 Aptidão Física Ginásio/Exterior 

13 38 E 39 Rugby Pavilhão 

ANEXO IV – PLANEAMENTO ANUAL ESPECÍFICO 
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2º 

 

Janeiro 

1ª 
8 40 Ginástica Ginásio/Exterior 

10 41 E 42 Badminton Pavilhão 

2ª 
15 43 Badminton Pavilhão 

17 44 E 45 Ginástica Ginásio/Exterior 

3ª 
22 46 Ginástica Ginásio/Exterior 

24 47 E 48 Badminton (Seminário) Pavilhão 

4ª 

29 49 Badminton Pavilhão 

31 50 E 51 Atividades 
Competitivas- Mega 

Sprint 

Ginásio/Exterior 

Fevereiro 

1ª 
5 52 Ginástica Ginásio/Exterior 

7 53 E 54 Ginástica/Badminton Ginásio/Exterior 

2ª 
12 55 Ginástica Ginásio/Exterior 

14 56 E 57 Badminton Pavilhão 

3ª 
19 58 Badminton Pavilhão 

21 59 E 60 Futebol (Educação 
Saúde) 

Pavilhão 

4ª 
26 61 Ginástica (Tag-Rugby) Pavilhão 

28 62 E 63 Ginástica (Educação 
Saúde) 

Ginásio/Exterior 

Março 

1ª 7 64 E 65 Futebol Pavilhão 

2ª 
12 66 Futebol Pavilhão 

14 67 E 68 Atletismo Ginásio/Exterior 

3ª 

19 67 Atividades 
Competitivas- Torneio 

Futebol 

Ginásio/Exterior 

21 68 E 69 Futebol Pavilhão 

4ª 
26 70 Futebol/Teste Teórico Pavilhão 

28 73 E 74 Atletismo Ginásio/Exterior 

Abril 1ª 2 75 Futebol Ginásio/Exterior 
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4 76 E 77 Futebol 
 

Pavilhão 

3º 

4ª 23 78 Voleibol Pavilhão 

5ª 30 79 Dança Ginásio/Exterior 

Maio 

1ª 2 80 E 81 Voleibol Pavilhão 

2ª 
7 82 Voleibol Pavilhão 

9 83 E 84 Dança Ginásio/Exterior 

3ª 
14 85 Dança Ginásio/Exterior 

16 86 E 87 Voleibol Pavilhão 

4ª 
21 88 Teste intermédio 

português 
Pavilhão 

23 89 E 90 Orientação Ginásio/Exterior 

5ª 

28 91 Orientação/Teste 
Teórico 

Ginásio/Exterior 

30 92 E 93 Dança (não irá haver 
aula) 

Pavilhão 

Junho 1ª 
4 94 Ida ao Parque Aquático 

Amarante 
Pavilhão 

6 95 E 96 Dança Ginásio/Exterior 
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Anexo V - Inquérito da Auto-Eficácia 

Ano/Turma:                   Idade:               Sexo: 

 

COMO EU SOU 
 

Vai encontrar a seguir um conjunto de afirmações acerca da maneira como você pensa sobre 

si próprio. Á frente de cada afirmação encontra 7 letras (de A a G). Se assinalar a letra A 

significa que discorda totalmente da afirmação e que ela não corresponde, de maneira 

nenhuma, ao que você pensa de si, se assinalar a letra G significa que a afirmação 

corresponde totalmente ao que você pensa sobre si próprio/a. Entre esse dois extremos 

pode ainda escolher uma de 5 letras consoante estiver mais ou menos em desacordo com a 

sua maneira de pensar. Assinale uma das letras. NÃO HÁ RESPOSTAS CERTAS OU 

ERRADAS, todas as respostas que der são igualmente corretas. Peço-lhe que pense bem na 

resposta de modo a que ela expresse corretamente a sua maneira de pensar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1- Quando faço planos tenho a certeza que sou 

capaz de realizá-los 
A B C D E F G   

2- Quando não consigo fazer uma coisa à 

primeira insisto e continuo a tentar até conseguir 
A B C D E F G   

3- Tenho dificuldade em fazer novos amigos A B C D E F G   

4- Se uma coisa me parece muito complicada, 

não tento sequer realizá-la 
A B C D E F G   

5- Quando estabeleço objectivos que são 

importantes para mim, raramente os consigo 

alcançar 

A B C D E F G   

6- Sou uma pessoa auto-confiante A B C D E F G   

7- Não me sinto capaz de enfrentar muitos dos 

problemas que se me deparam na vida 
A B C D E F G   

8- Normalmente desisto das coisas antes de as 

ter acabado 
A B C D E F G   

9- Quando estou a tentar aprender alguma coisa 

nova, se não obtenho logo sucesso, desisto 

facilmente 

A B C D E F G   

10- Se encontro alguém interessante com quem 

tenho dificuldade em estabelecer amizade, 

rapidamente desisto de tentar fazer amizade com 

essa pessoa 

A B C D E F G   

11- Quando estou a tentar tornar-me amigo de 

alguém que não se mostra interessado, não 

desisto logo de tentar 

A B C D E F G   

12- Desisto facilmente das coisas A B C D E F G   

13- As amizades que tenho foram conseguidas 

através da minha capacidade pessoal para fazer 

amigos 

A B C D E F G   

14- Sinto insegurança acerca da minha 

capacidade para fazer coisas 
A B C D E F G   

15- Um dos meus problemas, é que não consigo 

fazer as coisas como devia 
A B C D E F G 

 

 


