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Resumo 

 

O percurso realizado durante o Estágio Profissional encontra-se retratado neste 

documento, numa reflexão critica e justificada. O principal objetivo deste 

documento é a justificação e reflexão critica sobre a prática pedagógica bem como 

da intervenção do estudante estagiário na comunidade escolar, com o intuito de 

enriquecer o seu desenvolvimento profissional. Assim, o relatório de estágio 

profissional expressa o percurso de formação, assente no modelo reflexivo da 

formação de professores, sustentado numa prática docente supervisionada e na 

reflexão sobre a ação, com o intuito de desenvolver um professor competente e 

autónomo. O Estágio Profissional decorreu na Escola Pêro Vaz de Caminha, 

sendo o Núcleo de Estágio constituído por três estagiários. Todo o meu 

desenvolvimento profissional teve o acompanhamento e supervisão de dois 

professores, o professor da Escola, designado de professor Cooperante e o 

professor da Faculdade, designado por Orientador. O presente relatório encontra-

se organizado em cinco capítulos que retratam o trabalho desenvolvido ao longo 

do estágio, desde a “Introdução” às “Considerações Finais, passando ainda pela 

“Dimensão Pessoal”, “Enquadramento da Prática profissional” e “Realização da 

Prática Profissional” O estudo caracteriza a motivação dos alunos para a prática 

da Educação Física, comparando-se ainda os níveis de motivação intrínseca e 

extrínseca entre géneros. Ele permitiu-me concluir que, em geral, os alunos estão 

motivados quer intrínseca e extrinsecamente nas aulas de Educação Física. No 

entanto, o sexo masculino apresenta níveis de motivação mais elevados, com 

diferenças estatisticamente significativas em relação ao sexo feminino, sendo 

que, estas diferenças são mais frequentes nas afirmações relativas à motivação 

intrínseca.  
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Abstract 

 

The path traversed during the Professional Internship is portrayed in this 

document, in a critical and justified reflexion. The main goal of the Professional 

Internship is the justifying and critical reflexion of pedagogical practice as well as 

the intern student’s intervention in the school community, with the intent of 

enriching his professional development. It expresses the course’s path, based on 

the course’s reflexive model of teacher’s education backed up by a supervised 

educational practice and the reflexion on the action, in order to develop an 

autonomous and competent teacher. The Professional Internship took place in the 

Pêro Vaz de Caminha’s School, being the Intern Core made of three interns. All of 

my professional development had the accompanying and supervising of two 

teachers, the School’s teacher, designated as Cooperating teacher and the 

College professor, designated as Advisor. The following report is organized in five 

chapters which portray the work carried out during the internship, since 

“Introduction” to “Final Considerations”, still going through “Personal Dimension”, 

“Professional Practice Placement” and “Professional Practice Realization”. The 

study focuses on the students’ motivation to the practice of Physical Education, 

comparing the stages of intrinsic and extrinsic motivation between genres. It 

allowed me to come to the conclusion that, in general terms, the students are 

motivated be it intrinsically or extrinsically for Physical Education classes. 

However, the male sex shows higher motivation levels, with differences 

statistically significant relating to the female sex, being that these differences are 

more frequent in statements related to intrinsic motivation. 

 

KEY WORDS: PROFESSIONAL INTERNSHIP, REFLEXION, 

PROFESSIONAL DEVELOPMENT, PHYSICAL EDUCATION, PEDAGOGICAL 

PRACTICE, MOTIVATION.
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Introdução 

1. Introdução 

 

O presente relatório de estágio insere-se no âmbito do Estágio Profissional 

(EP), do 2º ciclo de Estudos referente ao grau de Mestre em Ensino de Educação 

Física (EF) nos Ensinos Básico e Secundário da Faculdade de Desporto da 

Universidade do Porto (FADEUP). 

Este trabalho retrata a formação de um futuro docente para a lecionação 

de EF, uma dimensão reconhecida na sociedade portuguesa como fundamental 

para a formação do indivíduo, de tal forma que lhe confere um lugar próprio na 

composição do plano curricular da escolaridade obrigatória atual. O relatório 

aborda um ano de transição, onde deixei o meu percurso enquanto estudante e 

comecei a abraçar a profissão que escolhi, dando o primeiro passo nesse sentido 

com a realização do estágio, relatado neste documento.  

A prática supervisionada teve lugar na Escola EB 2, 3 Pêro Vaz de 

Caminha, situada no concelho de Paranhos, Distrito do Porto. Uma escola 

inserida no projeto TEIP (Território Escolar de Intervenção Prioritária) o que 

caracteriza a condição socioeconómica da maioria dos alunos da escola.  

Os principais intervenientes neste percurso de aprendizagem e reflexão 

foram os meus colegas do núcleo de estágio, ainda a professora cooperante (PC), 

sendo em termos oficiais a professora da turma que orientei. Contei ainda com o 

acompanhamento do professor orientador (PO) da Faculdade de Desporto da 

Universidade do Porto. Segundo Mato (2013), o EP é um projeto de formação que 

visa a integração do estudante no exercício profissional de forma progressiva e 

orientada (pela PC e pelo PO). Na tentativa de formar um professor reflexivo que 

analisa, reflete e sabe justificar aquilo que faz.  

Encarnar no papel de professor na escola foi sem dúvida um dos maiores 

desafios, que permitiu a vivência prática de experiências enriquecedoras capazes 

de me tornar um professor reflexivo e justificativo. Um professor capaz de analisar 

a prática pedagógica e retirar ilações úteis no caminho da evolução.  

Alarcão (1992) afirma que os professores desempenham um importante 

papel na construção das suas competências, pois refletem sobre a interação do 

conhecimento e a sua aquisição pelo aluno, refletem ainda na e sobre a interação 
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da sua pessoa e a pessoa do aluno e por fim entre a instituição escola e a 

sociedade em geral. 

O EP proporcionou-me inúmeros motivos para reflexão uma vez que me 

deu a oportunidade de operacionalizar saberes e conhecimentos adquiridos 

previamente. Colocou em prática estratégias, ideias, motivações minhas e 

ofereceu-me ferramentas para refletir posteriormente. Refletir sobre a minha 

atuação para poder reconstruir novos saberes e minimizar a distância entre a 

teoria e a prática. 

Este documento tenta espelhar aquilo que foi o percurso de um professor 

estagiário numa escola, sendo estruturado em cinco capítulos. Os dois primeiros 

capítulos são a “Introdução” e a “Dimensão Pessoal” onde apresento os motivos 

que me levaram a seguir esta carreira profissional, com enfoque na paixão pelo 

desporto e pelo futebol e ainda as espectativas em relação ao estágio profissional. 

No capítulo 3, “Enquadramento da Prática Profissional", faço uma ligeira 

abordagem ao sistema educativo e ainda ao estágio profissional, onde relato os 

moldes em que o mesmo está prescrito. Ainda dentro deste capítulo, realizo o 

enquadramento da instituição escolar, com referência à escola, ao Grupo 

Disciplinar de Educação Física, ao Núcleo de Estágio, ao Concelho de Turma e à 

minha turma. No capítulo 4, “A realização da Prática Profissional”, conto toda a 

minha história enquanto professor estagiário, enquadrada nas quatro áreas de 

desempenho previstas no Regulamento de Estágio Profissional: Área 1 – 

“Organização e Gestão do Ensino e da Aprendizagem” ; Área 2 e 3 – “Participação 

na Escola e Relações com a Comunidade” e Área 4 – “Desenvolvimento 

Profissional”. Por fim a “Conclusão” onde realizo um balanço acerca do meu 

percurso no Estágio Profissional e sobre a elaboração do presente relatório, bem 

como as minhas perspetivas acerca do futuro.   

O presente trabalho conta ainda com um estudo de investigação sobre a 

motivação dos alunos para a prática de Educação Física. Neste estudo, aplicou-

se um questionário sobre a motivação intrínseca e extrínseca elaborado por Kobal 

(1996). Com o intuito de caracterizar e comparar os níveis de motivação entre 

géneros, realizou-se o t-test para amostras independentes. 
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As próximas páginas relatam a concretização de um sonho que ficará para 

sempre materializado neste documento. Foram dias e dias a escrever para 

proporcionar uma leitura agradável e para esclarecer e justificar, da melhor forma 

possível, cada passo dado.  
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2. Dimensão Pessoal 

 

2.1 Enquadramento Pessoal  

 

Para realizar o enquadramento pessoal deste trabalho tenho que ir de 

encontro à origem da minha existência. Foi há 22 anos numa pequena aldeia do 

concelho de Barcelos que nasci e cresci. Estes pressupostos podem parecer 

irrelevantes mas possuem grande influência naquilo que eu sou e nas opções que 

tomei durante o meu percurso académico e profissional. O facto de crescer numa 

pequena aldeia permitiu-me passar grande tempo na rua, a brincar com crianças 

e jovens de distintas idades e personalidades. Desta forma, permitiu-me adquirir 

desde muito cedo competências fundamentais para ser professor, como o 

relacionamento, a comunicação, a liderança entre outras.  

Eu e os amigos de outrora tínhamos uma paixão em comum, o Futebol. 

Passávamos horas e horas na rua ou em espaços verdes a jogar. Sem árbitros, 

sem regras, sem coletes, com amigos mais velhos e mais novos e onde duas 

pedras ou por vezes os sacos da escola serviam para delimitar as dimensões das 

balizas. Posteriormente, comecei a jogar futebol a nível federado. Aqui continuei 

a ganhar competências fundamentais para o meu futuro profissional, como o 

espirito de grupo, a cooperação, o trabalho em equipa, entre outras.  

A paixão pelo desporto não se restringia à prática desportiva. Desde muito 

cedo que acompanhara os campeonatos europeus de futebol mais importantes. 

Esta paixão foi herdada do meu pai. Sempre que possível estávamos no estádio 

mais próximo a acompanhar jogos de futebol. Em casa ou no café fixava-me em 

frente ao ecran a assistir a uma boa partida de futebol.  

Alem disso, a minha disciplina preferida, ao longo do percurso escolar foi 

sempre a disciplina de Educação Física. A motivação e a satisfação que me 

preenchia era muito superior nos dias em que estava presente a disciplina de EF. 

Nestes espaços formativos, sempre vi o professor de EF de maneira diferente dos 

restantes professores. Era um professor divertido, sociável e aquele que estava 

mais próximo dos alunos, que marcava os alunos, que conseguia chegar aos 

alunos! Não era apenas um professor, mas também um amigo, aquele que 
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entrava em brincadeiras, que não necessitava de uma postura rígida e formal para 

marcar a sua autoridade. 

 

2.1.1. A escolha que define uma vida… 

 

Aos 18 anos, chegou então a grande decisão da minha vida. Qual o curso 

superior que vou seguir? Não tive dúvidas! Desde o momento que entrei no 

Ensino Secundário que sabia que queria seguir a carreira de treinador de futebol 

e de professor de EF. 

Possuía motivos mais do que suficientes e que fervelharam na minha 

cabeça, levando-me a optar pelo curso de Ciências do Desporto nas seis opções 

disponíveis no acesso ao Ensino Superior.  

Entrei na minha segunda opção na Universidade de Trás-os-Montes e Alto 

Douro. Nesta instituição, conheci professores excelentes dos quais três deles 

marcaram o meu primeiro ciclo, responsáveis pela docência da disciplina de 

Metodologia em Jogos Desportivos Coletivos com especialização em Futebol. 

Esta foi a minha especialização, concluí a mesma com a melhor classificação do 

ano letivo 2011/2012. Este resultado foi a confirmação de que estava no caminho 

certo, a envolvência diária no processo de treino era o que pretendia no meu 

futuro profissional. Foi ainda neste ano letivo que comecei a estabelecer metas 

para o ano letivo seguinte. O objetivo era claro: ser admitido como treinador na 

Escola de Futebol Dragon Force e candidatar-me ao Mestrado em Ensino de 

Educação Física na FADEUP.  

 

2.2.1 Porquê ser professor de Educação Física? 

 

Porquê prosseguir o meu percurso académico no Ensino da Educação 

Física quando tantos professores de Educação Física não conseguem colocação 

nas Escolas Portuguesas? Creio que esta decisão foi acima de tudo racional. Se 

olharmos para o leque de opções dos cursos 2º ciclo em Desporto, podemos obter 

equivalência de competências realizando formações fora do contexto académico 

em quase todos os cursos. Refiro-me, por exemplo os níveis de treinador de 
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futebol que podem ser obtidos através da vertente associativa (no caso do nível 

2) e federativa (no caso do nível 3 e 4). No entanto, para lecionar aulas de 

Educação Física, apenas o poderia realizar através da vertente académica com a 

realização do Mestrado em Ensino da Educação Física. Foi assim que no ano 

letivo 2012-2013 passei a estar envolvido diariamente no treino de futebol na 

Escola de Futebol Dragon Force e ingressei no Mestrado em Educação Física nos 

Ensinos Básico e Secundário. A vivência diária do processo de treino na Escola 

de Futebol Dragon Force foi certamente uma mais-valia para o meu Estágio 

Profissional. Acredito que muitas das competências que adquiri ao longo destes 

dois anos de treino tiveram um tranfer para este ano de estágio, nomeadamente 

no que toca ao controlo da turma, às estratégias de ensino, à liderança e 

relacionamento com os alunos e à planificação, conceção e operacionalização de 

exercícios e tarefas de aprendizagem. Isto porque, ao longo de dois anos realizei 

todas estas tarefas, numa vertente de treino para crianças e jovens dos 4 aos 14 

anos.  

Assim, tendo em conta estas experiências, senti que possuía 

conhecimentos e competências para o ensino de várias modalidades coletivas 

para além do futebol. Uma vez que, apesar de a terminologia ser diferente de 

modalidade para modalidade, a essência que está por trás de cada conteúdo é a 

mesma. O “passe e corte” no basquetebol e o “passe e vai do andebol” são 

conteúdos idênticos, com a mesma essência e o mesmo objetivo mas com 

terminologia diferente. Assim, senti-me preparado para lecionar sobretudo as 

modalidades coletivas inseridas no programa de Educação Física do 2º e 3º Ciclo. 

Acredito que possuí a competência necessária para controlar a turma e utilizar 

estratégias para rentabilizar as minhas aulas para que os alunos estivessem 

constantemente em atividade e em exercitação sem períodos de espera 

prolongados e com raros comportamentos fora das tarefas. 

O professor tem um papel fundamental na sociedade, uma vez que o seu 

objeto de trabalho são o Desporto e o corpo. Não se trata apenas de transmitir 

conhecimentos mas de formar cidadãos competentes, capazes de intervir na 

sociedade atual, preparados para as dificuldades e problemas que irão surgir.  
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O papel, enquanto estudante estagiário, no processo formativo dos alunos, 

durante aulas de EF, passou, não só pela transmissão de conhecimentos acerca 

dos conteúdos ensinados mas também pela prática de diversas modalidades. 

Uma prática desportiva, que teve em conta as necessidades dos alunos e que ao 

mesmo tempo lhes ofereceu o máximo de tempo de atividade motora com o intuito 

de aumentar o gosto pela prática desportiva e prolongar essa prática desportiva 

ao longo da vida. 

Falar da prática desportiva, sem falar na transmissão de valores morais e 

éticos não faria sentido, uma vez que estes conceitos estão interligados e é neste 

sentido que estes valores estarão presentes em todas as aulas de EF. 

As minhas maiores dificuldades foram sem dúvida a lecionação de 

algumas modalidades individuais como atletismo, ginástica e dança. Senti que 

não possuía conhecimento suficiente e, para além disso, sentia muitas 

dificuldades em exemplificar e demonstrar conteúdos abordados em dança. Para 

colmatar estas minhas dificuldades procurei dirigir-me a alguns docentes da 

Faculdade de Desporto da Universidade do Porto, especialistas nestas 

modalidades para obter um conhecimento mais profundo. Ao mesmo tempo, 

tentei debater previamente com a professora cooperante todos os planos de aula 

elaborados, de forma a corrigir pormenores e a implementar estratégias que 

permitiram realizar uma aula produtiva, visto a experiência da professora 

cooperante ser uma mais-valia neste sentido.  

Realizei ainda o meu “trabalho de casa” e treinei sempre que possível as 

coreografias que ensinei em dança. Repeti as vezes necessárias previamente 

para que na hora de lecionar me sentisse confiante e seguro daquilo que estava 

a ensinar. 

 

2.2 Expectativas para o Estágio Profissional  

 

A ansiedade no início do mês de setembro aumentava até à altura em que 

iria entrar na minha primeira escola enquanto estudante estagiário. Apesar desta 

designação passaria a ser o professor de educação física de uma turma e teria 

de estar à altura de tal desafio.  
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Recordo o momento de entrada na porta principal da Escola Pêro Vaz de 

Caminha. Naquela altura senti que esta era uma nova etapa. Senti que tudo 

estava a mudar tão rápido e que os anos voaram. Este sentimento esteve ainda 

mais vincado na primeira reunião com a professora cooperante e na reunião de 

conselho de turma. Percebi desde então que seria um ano de muito trabalho e de 

muita dedicação para conseguir cumprir com os objetivos. Sabia à partida que 

não iria ser fácil uma vez que iria ser também o meu primeiro ano como treinador 

de uma equipa a nível oficial.  

O EP é uma fase da aplicação e reflexão. Trata-se de um processo onde 

procuramos argumentar e fundamentar as nossas decisões e a nossa intervenção 

tendo por base evidências empíricas. Reflete-se exaustivamente sobre a prática 

reformulam-se ideias, modificam-se estratégias, justificam-se decisões tomadas 

com o intuito de nos tornarmos professores competentes e reflexivos. O EP 

caracteriza-se por uma prática organizada, ponderada, refletida e acompanhada 

por professores experientes que nos transmitem não só o conhecimento teórico, 

mas também o conhecimento prático que vivenciaram. 

O EP é um projeto de construção de um professor competente, capaz de 

promover um ensino de qualidade, justificando e refletindo exaustivamente sobre 

a prática pedagógica (Matos, 2013). Neste sentido, desde o início do meu 

percurso académico, encarei esta caminhada com o rigor e exigência que esta 

faculdade exige. Por isso, era necessário ser incansável na procura da 

competência para poder evoluir, crescer e sobretudo saber ensinar.  

Segundo a mesma autora (Matos, 2013), trata-se assim, da inserção 

gradual no exercício da vida profissional acompanhada por profissionais com 

experiência na área que promovam uma reflexão crítica sobre os acontecimentos 

para que o estudante estagiário evolua, tornando-se num profissional de 

qualidade, refletindo, analisando e melhorando aquilo que faz.  

Enquanto professor quis ter sempre uma relação próxima com os alunos 

como mantenho com os meus jogadores. Esta é uma diferença que deparo entre 

os professores e os treinadores, pois no meu entendimento, os primeiros não 

criam laços tão afetivos como os treinadores. Assim, necessitei de cativar os meus 

alunos. Chegar a todos eles para conseguir que seguissem as minhas palavras e 
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identificassem em mim um líder. Esta foi uma preocupação muito antes de 

começar a lecionar. Incutir neles o gosto pela atividade física, para que eles 

praticassem desporto não apenas durante as aulas mas também fora do contexto 

escolar.  

Ao longo deste percurso contava com a presença do professor orientador, 

da professora cooperante, dos restantes professores de educação física e dos 

meus colegas de estágio.  

Sabia que teria sempre presente a professora cooperante como pilar na 

minha orientação e no meu processo de formação de professor. Foi ela a principal 

fonte de aprendizagem, sendo a reflexão sobre a prática uma constante no 

diálogo entre nós. O professor orientador, também ele foi importante no meu 

percurso profissional. Foi com enorme satisfação que recebi a sobre quem seria 

o nosso orientador. Como sempre possuí uma grande paixão pelo treino de 

futebol, e estando ele ligado ao treino, para além de refletir sobre a prática 

pedagógica pude absorver ainda mais conhecimento sobre o treino tornando-me 

não só um professor mais competente como um treinador mais instruído. 

A disponibilidade demonstrada pelos restantes docentes na reunião geral 

de professores, bem como dos professores do grupo de educação física na 

respetiva reunião, motivaram-me a ajudaram-me a perceber que possuía um forte 

auxílio durante o ano letivo.  

O desafio foi árduo e exigente e necessitei de muito trabalho e dedicação 

para ambicionar atingir um patamar de excelência. Sempre soube que era um 

caminho longo a percorrer, mas tinha uma forte convicção e esperança de 

alcançar na sua plenitude. “O caminho faz-se caminhando…”  
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3. Enquadramento da prática profissional 

 

3.1 O sistema educativo  

 

O EP vigente na nossa faculdade enquadra-se no Sistema Educativo 

Português, que tem como linhas orientadoras para a educação pré-escolar, 

escolar e extra-escolar, o desenvolvimento global da personalidade, o progresso 

social e a democratização da sociedade.  

O nosso Sistema Educativo abrange a totalidade do território português e 

tenta adaptar-se de forma flexível e diversificada, à maioria dos países com 

comunidades portuguesas, ou com um forte interesse pelo desenvolvimento e 

expansão da nossa cultura. Segundo a Lei de Bases do Sistema Educativo, este 

“desenvolve-se através de um conjunto organizado de estruturas e ações 

diversificadas, por iniciativa e sob responsabilidade de diferentes instituições, 

públicas e privadas”. 

O nosso Sistema Educativo possui algumas lacunas que o enfraquecem 

quando comparado como outros sistemas. Olhando para o panorama atual, a 

disciplina de Educação Física tem vindo a sofrer uma forte desvalorização. No 

ensino secundário, a classificação na disciplina de Educação Física deixou de 

contar para o apuramento da média final dos alunos, não entrando assim em linha 

de conta para a nota com que se candidatam ao ensino superior. 

A disciplina de Educação Física engloba não só a componente prática, mas 

também o desenvolvimento multilateral do aluno, tendo como propósito o 

desenvolvimento das habilidades técnicas e conhecimentos, a elevação das 

capacidades, o desenvolvimento da aptidão física e formação de atitudes e 

valores.  

Programas orientadores do ensino da Educação Física foram criados ao 

longo de toda a escolaridade, sendo desenvolvida uma estrutura organizacional, 

em sentido vertical da disciplina, desde o 1º ao 12º ano. No primeiro ciclo de 

ensino, não existe um programa propriamente dito, apenas algumas linhas 

orientadoras. Estabelece-se a formação das competências fundamentais em 

todas as áreas da Educação Física, quer através de formas típicas de infância - 
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atividades lúdicas e infantis, quer através de práticas que, para além de favorecer 

o desenvolvimento nos domínios social e moral, preparam as crianças para as 

atividades físicas características das etapas seguintes.  

No 2º e 3º ciclos, a Educação Física é efetivamente obrigatória, contando 

com três módulos de 45 minutos por semana. Uma vez que o programa segue 

uma linha de articulação transversal e vertical, os objetivos traçados dão 

continuidade ao ciclo anterior de ensino. Desta forma, as metas principais são a 

elevação do nível funcional das capacidades condicionais e coordenativas gerais, 

o conhecimento e aplicação de diversos processos de elevação e manutenção da 

condição física de uma forma autónoma no seu quotidiano e realização das 

atividades físicas selecionadas, utilizando os conhecimentos sobre técnica, 

organização e participação e ética desportiva (Programa Nacional de Educação 

Física.  

No secundário, em termos de currículo, no 10º ano procura-se consolidar 

e complementar a formação diversificada do ensino básico. Por este motivo, 

justifica-se a manutenção de alguns objetivos do 9º ano. Já nos 11º ano e 12º 

anos, admite-se um regime de opções no seio da escola, fazendo com que os 

alunos se aperfeiçoem nas matérias do seu interesse (Programa Nacional de 

Educação Física). 

O PNEF funcionam como mapas que tecem linhas orientadoras sobre os 

conteúdos programáticos em todos os anos letivos. Muitos céticos apontam que 

os seus objetivos são demasiado ambiciosos, não estando adaptados à realidade 

escolar do nosso país.  

 

3.2 O Estágio Profissional  

 

A Faculdade de Desporto da Universidade do Porto (FADEUP) através do 

Estágio Profissional concedeu-me o privilégio de vivenciar uma experiência única, 

enquanto estudante estagiário e futuro profissional de EF. 

O Estágio Profissional é a etapa final de um projeto de formação do 2º Ciclo 

de Estudos conducente ao grau de Mestre em Ensino de EF nos Ensinos Básico 

e Secundário da FADEUP. A estrutura e o funcionamento do Estágio Profissional 
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estão regulamentos pelo Decreto-lei nº 74/2006 de 24 de Março e o Decreto-lei 

nº 43/2007 de 22 de Fevereiro. 

De acordo com os decretos-lei supra citados, o processo de formação de 

professores deve deter unidades curriculares acerca da formação educacional 

geral, didáticas específicas e prática de ensino supervisionada pelo Professor de 

Cooperante e pelo Professor Orientador.  

Esta mesma legislação determina que o Estágio Profissional decorre na 

modalidade de Prática Pedagógica Supervisionada. Supervisão realizada 

frequentemente pelo professor cooperante e pontualmente pelo professor 

orientador. No caso do primeiro, é responsável pela observação de todas as aulas 

lecionadas pelo estudante estagiário, havendo posteriormente um momento para 

retirar as ilações sobre a aula em conjunto. No caso do professor orientador, 

existe um momento de supervisão pedagógica por cada período escolar.  

Cada estudante estagiário está responsável por uma das turmas do 

Professor Cooperante, que é o titular da turma, durante todo o ano letivo, estando 

integrado na escola como qualquer outro professor. Se outrora o estágio era 

remunerado e cada estagiário era o professor efetivo da disciplina, os moldes 

atuais são bem diferentes. Neste momento os estudantes estagiários, para além 

de não serem remunerados, não são os professores titulares da turma. 

As tarefas do estudante estagiário estão divididas em três áreas: a 

Organização e Gestão do Ensino e Aprendizagem, a Participação na Escola e 

Relação com a Comunidade, e o Desenvolvimento Profissional. Em cada uma das 

áreas são definidas as principais tarefas e incumbências a desempenhar e 

desenvolver. 

Na área da organização e gestão do ensino e da aprendizagem, pretende-

se que adquiram a capacidade de projetar a sua atividade de ensino, tendo em 

conta uma conceção pedagógica referenciada às condições gerais e locais da 

educação, à especificidade da Educação Física e às características do aluno.  

Na participação na escola e nas relações com a comunidade, os 

estudantes estagiários deverão ter um conhecimento da escola, das suas 

características e das suas necessidades que encontram expressão no Projeto 

Educativo da Escola e ainda um conhecimento do contexto de escolaridade e da 
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comunidade em que a escola está inserida. Deve demonstrar ainda capacidade 

de compreender o papel de Diretor de Turma sob o ponto de vista administrativo 

e de gestão das relações humanas. 

Além da quantidade de conhecimentos, é importante a sua qualidade, 

nomeadamente a determinada pela compreensão crítica de uma relação 

adequada entre teoria e prática. 

Na área do desenvolvimento profissional dever-se-á adequar e percecionar 

as necessidades de formação enquanto estudante estagiário ao seu próprio 

projeto de crescimento profissional. O estudante estagiário deve ainda revelar 

comportamentos de autonomização e de autodesenvolvimento 

Este é claramente um modelo de estágio que nos coloca em ação, que 

oferece horas de voo, determinantes para aprender a ser professor. Estou por 

dentro de outros modelos que se baseiam quase em exclusivo na 

observação/reflexão, relegando a ação, a responsabilização e a autonomia na 

direção de todo o processo pedagógico para segundo plano. Estes modelos 

possuem lacunas graves na sua conceção e estão longe de fornecer um completo 

desenvolvimento do estudante estagiário. 

O segundo decreto-lei referido surgiu no mesmo momento da 

implementação do Processo de Bolonha. Este processo tem como principal 

propósito uniformizar as formações do ensino superior dos países aderentes. As 

instituições aderentes deverão caracterizar-se de uma forma global por um 

sistema de graus académicos comparáveis e compatíveis, por dois ciclos de 

estudo pré-doutoramento, por um sistema de critérios e ainda um suplemento ao 

diploma.  

 

 

3.3 Caracterização do contexto do meu Estágio Profissional  

 

3.3.1 Caracterização da Escola  

 

A escola Pêro Vaz de Caminha localiza-se na Rua da Telheira, Freguesia 

de Paranhos, Concelho do Porto.  
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Em termos económicos a população da freguesia de Paranhos vive, na sua 

maioria e na presente conjuntura, um período de dificuldades económicas devido 

a situações de desemprego ou emprego precário. Isto justifica a candidatura da 

escola ao projeto TEIP (Território Escolar de Intervenção Prioritária) e ao mesmo 

tempo caracteriza a condição socioeconómica dos alunos da Escola Pêro Vaz de 

Caminha. É então espectável que os alunos possuam um nível social 

médio/baixo, que sejam alunos de famílias carenciadas e com baixo poder 

económico. O facto de muitos alunos não possuírem um seio familiar estável que 

lhes transmita valores, faz com que os alunos sejam muitas vezes indisciplinados.  

O projeto TEIP visa contrariar isso mesmo. Este, foi criado pelo Ministério 

da Educação em 1996 e prescreve uma intervenção num determinado espaço 

geográfico, administrativo e social de combate aos problemas de exclusão social 

e exclusão escolar.  

O Agrupamento Vertical de Escolas Pêro Vaz de Caminha é composto por 

cinco edifícios escolares, dos quais um é do 2º e 3º ciclos e quatro do 1.º ciclo, 

tendo três deles Jardins de Infância:  

Escola Básica Pêro Vaz de Caminha, EB1/JI da Agra, EB1/JI de S. Tomé, 

EB1 da Azenha e EB1/JI de Miosótis.  

Os três jardins de Infância contabilizam um total de 150 alunos. A soma 

dos alunos inscritos nas quatro escolas referidas do 1º ciclo perfaz um total de 

387 alunos.  

A Escola Pêro Vaz de Caminha conta com 552 alunos matriculados. Assim, 

o total de alunos inscritos no Agrupamento é de 1089 alunos. O Agrupamento de 

Escolas Pêro Vaz de Caminha usufrui da zona gimnodesportiva das 8h30m às 

18h30m nos dias úteis. Nos restantes horários e dias (fim de semana e feriados) 

o Pavilhão Gimnodesportivo é da responsabilidade da entidade Porto Lazer 

(Câmara Municipal do Porto). Como se depreende, a gestão deste espaço é 

partilhada pelas duas entidades. Essa zona compreende um campo de jogos e 

um pequeno edifício onde se alojam os antigos balneários, que se encontram 

desativados. Após recuperação de parte deste espaço, foi aí implementado o 

Gabinete de Apoio ao Aluno. O Pavilhão Gimnodesportivo foi construído em 

parceria com Ministério da Educação e Câmara Municipal do Porto.  
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O Pavilhão Gimnodesportivo é composto por um ginásio, um Pavilhão, 

instalações sanitárias, balneários femininos e masculinos para os alunos, 

gabinete dos docentes, balneários dos docentes, gabinete médico, instalações 

sanitárias para deficientes e arrecadação de materiais. 

 

3.3.2 Grupo disciplinar de Educação Física 

 

O presente grupo foi constituído por quatro professores e três estudantes 

estagiários nos quais estava incluído. Na primeira reunião do grupo foi notório o 

interesse por parte dos professores em conhecer os estudantes estagiários, 

demonstrando muita curiosidade em saber as nossas origens. Demonstraram 

muita disponibilidade em ajudar no estágio e na elaboração do relatório final. 

Apesar de nesta altura o roleman e o planeamento das aulas de Educação Física 

ainda não estar definido, demonstraram muita flexibilidade na cedência dos seus 

espaços de aula caso fosse necessário.  

Em nenhuma altura, durante o estágio me senti inferior aos professores, 

isto deveu-se sobretudo à forma como me trataram durante o estágio. 

Consideraram-me um colega de profissão, um professor tal como eles, sem nunca 

me menosprezar ou inferiorizar em relação a eles. Pelo contrário, fui solicitado 

diversas vezes para ajudar atividades por eles planeadas, para facultar 

planeamentos de modalidades lecionadas, ou simplesmente perguntavam a 

minha opinião acerca da didática de Educação Física ou sobre atividades que 

planeavam realizar. Estes pormenores fizeram-me sentir útil e integrado dentro 

do grupo. 

Em diversas situações ao longo do ano houve momentos de reflexão e 

partilha de conhecimento, quer através das reuniões do grupo de EF quer de 

reuniões informais na sala dos professores. Esta troca de experiências e opiniões 

foi, deveras, muito importante para o meu desenvolvimento profissional.  
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3.3.3 O núcleo de estágio  

 

O núcleo de estágio foi constituído por cinco elementos, sendo eles três 

estudantes estagiários, a professora cooperante e o professor orientador. 

Relativamente aos estudantes estagiários, possuo grande proximidade com um 

dos meus colegas, o que nos permitiu passar várias horas do dia juntos facilitando 

a partilha de informações, na troca de opiniões e na reflexão conjunta sobre o 

estágio e sobre as aulas por nós lecionadas. Quanto à professora cooperante, 

demonstrou sempre grande competência no desempenho das suas funções no 

núcleo de estágio, nas aulas lecionadas e nas outras áreas relacionadas com a 

comunidade escolar. Uma excelente profissional, uma pessoa sensata e muito 

dinâmica nas tarefas de direção de turma e na organização de atividades 

promovidas pelo grupo de EF. 

O professor orientador demonstrou ser um excelente profissional, com 

muita experiência no ensino da EF, ao qual esteve ligado vários anos numa fase 

inicial da sua carreira. Ao mesmo tempo está ligado à vertente do treino na 

modalidade de futebol, o que me motivou quando soube que iria ser meu 

orientador. Com isso, consegui não só partilhar ideias e refletir sobre as aulas de 

EF e sobre o estágio mas também, sempre que possível, absorver algum 

conhecimento e partilhar experiências sobre o treino.  

 

3.3.4 O conselho de Turma 

 

Por se tratar de uma turma do terceiro ciclo do regime articulado de Ensino 

Artístico (Curso Básico de Música), os professores presentes são todos os 

responsáveis pelas disciplinas presentes do currículo do terceiro ciclo e ainda o 

professor do Ensino Artístico.  

A primeira reunião marcou-me profundamente. Foi nesta reunião que senti 

que a minha vida profissional tinha mudado. Na minha cabeça, ainda era um aluno 

sujeito a avaliação e críticas por parte dos professores, no entanto, a partir 

daquele momento senti que agora estava do outro lado. Apesar de ser estudante 
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estagiário, estava ali sentado com os restantes professores, a conhecer os 

alunos, a traçar as principais características a perceber as suas necessidades. 

Enquanto aluno, nunca refleti sobre as reuniões de professores, não sabia 

que os mesmos refletiam e conversavam sobre as características e 

personalidades dos seus alunos daquela forma, tentando chegar as necessidades 

dos alunos, com o intuído de os ajudar no seu percurso escolar. Fez-me sobretudo 

refletir sobre quando fui aluno do Ensino Básico, fez-me pensar sobre o que 

falariam de mim nestas reuniões, o que os meus professores achavam de mim, 

como me caracterizavam e se teria um bom parecer aos olhos dos meus antigos 

professores.  

Ainda dentro do conselho de turma, não poderia deixar de destacar o papel 

do diretor de turma. Uma pessoa que a professora cooperante tinha elogiado 

previamente e classificado como um excelente profissional e um excelente diretor 

de turma. Nesta reunião veio-se a confirmar precisamente isso. Um diretor de 

turma que não vê os seus alunos como o seu rebanho e que os defende das 

críticas apontadas pelos outros professores, mesmo sabendo que estão certos. 

Ciente das características dos seus alunos, e dos problemas que poderão 

levantar ao longo do ano letivo, principalmente a nível disciplinar. O próprio 

apontara os defeitos e as virtudes dos alunos, caracterizando cada um 

particularmente de tal forma coerente que se viria a constatar essas mesmas 

características ao longo do ano. Extremamente dinâmico, pois já havia planeado 

diversas atividades e projetos para desenvolver na turma. Um excelente diretor 

de turma, dedicado não só à sua turma mas também à escola.  

 

 

3.3.5 A turma 

 

Durante este ano detinha uma turma com alunos todos eles diferentes, 

todos eles com personalidades e motivações particulares. Necessitei de me 

adaptar a cada personalidade, entender as necessidades de cada aluno para 

tentar chegar a cada um deles para oferecer um forte contributo na evolução 

enquanto aluno e cidadão. 
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A turma pela qual fiquei responsável era composta por 22 alunos que 

faziam parte do regime articulado de Ensino Artístico (Curso Básico de Música), 

com oito alunos do sexo masculino e 14 do sexo feminino e com idades 

compreendidas entre os 11 e os 12 anos. A turma não contava com nenhum aluno 

repetente e apresentava apenas três alunos com nível inferior a três às disciplinas 

de Inglês e Matemática. 

Dentro das disciplinas preferidas pelos alunos da turma, cerca de 45% dos 

alunos da turma (n =10), elegeram a Educação Física como a disciplina favorita 

e nenhum colocou a mesma como a disciplina que menos gosta. Quanto à 

modalidade predileta, os gostos são repartidos. As modalidades de asquetebol e 

Futebol encontram-se entre as preferências com cinco e quatro votos, 

respetivamente. A dança e o ballet, também aparecem como as modalidades de 

excelência para os alunos com quatro votos. Parecendo, ou não, um 

contrassenso, o futebol aparece como a modalidade que os alunos menos 

gostam, com 10 alunos do sexo feminino a colocar esta modalidade no último 

lugar das preferências.   

Relativamente à saúde dos alunos da turma, seis deles apontaram que 

possuíam problemas de saúde. Duas alunas com asma, um aluno com défice de 

atenção, uma aluna com cifose, uma aluna com problemas auditivos e uma aluna 

com dermite atópica. Mas nenhum deles com necessidades educativas especiais.  

No que concerne ao agregado familiar a maioria dos alunos vive com os 

pais exceto seis alunos que moram apenas com a mãe.  

Convém ainda referir que todos os alunos da turma possuem computador 

com ligação à internet, o que demonstra um nível social e económico destacado 

para alunos que frequentam uma escola inserida no projeto TEIP.  

A turma do 7º A foi considerada uma turma de excelência pelos professores 

de educação física nos anos transatos. O perfil psicológico e comportamental, 

caracteriza-se por ser uma turma muito organizada, disciplinada, autónoma e 

motivada para a prática. Ao nível do desempenho motor, é uma turma com muitas 

dificuldades, alunos com pouca disponibilidade motora mas extremamente 

esforçados e dedicados na procura de níveis de desempenho superiores.   
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4. Organização e gestão do processo de ensino e aprendizagem 

 

Esta área de desempenho representou o maior desafio e ao qual reservou 

a grande maioria dos esforços. Sabia que este capítulo seria fundamental para o 

EP, dai reunir esforços no sentido de obter o melhor desempenho possível, 

cumprindo com todas as tarefas inerentes a esta área. 

Comparativamente às outras áreas de desempenho, esta é a que mais me 

fascina. Uma vez que, é nesta que se aplica preferencialmente o processo de 

ensino-aprendizagem, sendo neste aspeto particular, que o professor possui 

maior intervenção e é confrontado com diferentes experiências diariamente, às 

quais deve dar solução. Resumindo, de todo o processo de ensino-aprendizagem 

esta foi, simultaneamente, a área mais trabalhosa mas também de maior 

satisfação. 

As tarefas relativas a esta área necessitaram de um comprometimento 

diário, despendendo várias horas na sua concretização, pelo que, podemos 

perceber a importância desta área no desenrolar do estágio profissional.  

As atividades propostas por esta área englobam: a conceção, o 

planeamento, a realização e a avaliação do ensino, tarefas centrais para o 

professor (Bento, 2003).  

 

4.1. A conceção 

 

Bento (2003) refere que todo o projeto de planeamento deve iniciar-se na 

conceção e conteúdos dos programas. Através da conceção, consegue-se 

conhecer melhor o objeto de ensino, o envolvimento e os alunos que nele fazem 

parte. Recordo a primeira reunião do núcleo de estágio, presenciada pelos meus 

colegas de estágio e pela PC que serviu para compreender o contexto de ensino 

em que estávamos inseridos e realizar algumas tarefas prévias determinantes 

para o planeamento. A primeira tarefa sugerida pela PC foi a revisão e análise de 

alguns documentos, alguns destes construídos pelos próprios docentes da escola 

e reavaliados anualmente, promovendo os propósitos educativos enquadrados 

numa escola única. Os documentos foram os seguintes: O Regulamento Interno 
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da Escola Pêro Vaz de Caminha, o Regulamento Interno de EF, os Programas 

Nacionais de EF para o 3º ciclo e o Projeto Educativo da Escola (PEE).  

O PEE serviu sobretudo para aprofundar o meu conhecimento sobre a 

escola onde estava inserido e elucidou-me sobre o contexto escolar e o meio 

social que envolve a escola. Ao mesmo tempo, permitiu-me desenvolver uma 

tarefa inerente ao EP, relacionada com a caracterização do meio.  

O regulamento interno da escola, bem como o regulamento interno de EF 

ajudaram-me a compreender algumas normas e regras das quais não possuía 

conhecimento. Estes documentos permitiram-me olhar por dentro desta 

instituição, identificando um conjunto de valores e princípios da mesma. 

A análise dos Programas Nacionais de EF foi uma tarefa exigida pela 

professora cooperante numa fase inicial de todo o processo. O programa 

assemelha-se a um mapa onde estão expostos os conteúdos a lecionar conforme 

o ano a que pertence a turma. Neste sentido, realizei uma profunda leitura sobre 

os programas nacionais de EF para o 3º ciclo, mais concretamente para o 7º ano 

de escolaridade.  

Apesar de ainda não possuir um conhecimento aprofundado da realidade 

da EF nas escolas, concluí que existe um certo distanciamento entre aquilo que 

é previsto lecionar nos programas e o que realmente se leciona na aulas. Isto 

porque, o programa está desajustado do desempenho que os alunos obtêm 

efetivamente nas aulas de EF.  

Após uma leitura criteriosa, podemos verificar que muitos dos conteúdos 

previstos para o 7º ano de escolaridade, não chegam a ser ensinados pelos 

professores porque os alunos encontram-se num nível de desempenho inferior. 

No decurso do meu ingresso na instituição escolar, as conversas com os 

professores foram imensas, os debates informais atingiam os principais temas da 

atualidade da EF, aquando da reunião inicial de grupo colocaram-se muitos 

assuntos que inquietavam os professores de EF. As conversas sobre a EF 

surgiam de diversas formas, desde as reuniões de grupo, às comunidades de 

prática ou até conversas informais no pavilhão e na sala de professores. Todas 

foram legítimas. Estes diálogos foram importantes momentos para a minha 
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integração e despoletaram o meu interesse para as principais inquietações dos 

profissionais de educação.  

Após leitura e análise de todos os documentos, foi necessário partir para a 

prática, compreendo a ideia de Bento (2003), de que o ensino é criado duas 

vezes: primeiro na sua conceção, quando é “projetado” e depois na realidade. 

Neste momento o ensino pode ser reformulado e ajustado, mediante o que 

acontece na prática pedagógica. 

Rapidamente percebi que minha primeira tarefa relativa à análise da 

documentação era mais do que uma simples tarefa, era a entrada num processo 

de reflexão. Inúmeras batalhas teriam de ser travadas entre os meus saberes da 

EF e o contexto cultural e social da escola e dos alunos, de forma a construir 

decisões que impulssionassem o desenvolvimento e aprendizagens desejáveis. 

Esta análise foi fundamental, sem ela não seria possível ser professor, 

perceber que faço parte integrante de um projeto e que ofereço um contributo 

fundamental para a sua exequibilidade.  

 

4.2 O Planeamento 

 

Após uma análise pormenorizada dos documentos supra citados, chegara 

a hora de elaborar o planeamento. Bento (2003, p.36) refere que “o planeamento 

é a componente mental ou ideal de uma atividade prática, constituindo uma ação 

de modelação e de antecipação da realização do ensino”. O planeamento é de 

extrema importância, uma vez que têm como objetivo antecipar e prever o futuro.  

Trata-se da elaboração de um guia, um plano de ação que irá orientar a 

prática futura, no sentido de a tornar mais exequível através de uma preparação 

prévia da realização. 

A etapa do planeamento era fundamental e influenciaria todo o processo 

de ensino desenvolvido ao longo do ano. Bento (2003) afirma que uma melhor 

qualidade do processo ensino e aprendizagem pressupõe um nível mais elevado 

do seu planeamento e preparação, daí a necessidade de muita coerência e 

exigência nesta tarefa.  
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Planeamento Anual Geral 

 

A planificação deveria ser da responsabilidade do grupo de EF, no entanto, 

na reunião estavam apenas presentes os elementos do núcleo de estágio. Assim, 

apercebi-me desde logo que a PC era o pilar que sustentava o grupo de EF da 

EPVC. A disponibilidade e a predisposição com que trabalhava em cada atividade 

eram notórias. Esta entrega da PC foi contagiosa desde a primeira reunião e a 

sua exigência, quer no seu trabalho, quer nas tarefas que nos eram propostas, 

aumentou ainda mais o meu empenho e a minha motivação para cumprir com 

tudo aquilo que me seria exigido.  

O grupo de EF da EPVC, teve a preocupação em realizar uma articulação 

horizontal e uma devida articulação vertical, para evitar que todos os anos se 

reiniciasse a abordagem dos conteúdos desnecessariamente. O grupo planificou 

as atividades a curto, médio e longo prazo, e assim, o planeamento anual geral já 

possuía uma estrutura inicial. A PC apresentou-nos um projeto, uma versão prévia 

daquilo que seria o planeamento anual. Agora era necessário ter em conta o 

calendário escolar, o roulement e as necessidades dos alunos para elaborar o 

planeamento de EF do ano letivo 2013/2014. 

As dificuldades na elaboração do plano anual geral centraram-se no 

calendário escolar. O mesmo apresenta os dois períodos iniciais muito extensos, 

e um terceiro período muito reduzido. Foi neste último que mais interrogações se 

levantaram. O número de aulas disponíveis era escasso para lecionar 3 

modalidades, realizar o teste teórico e avaliar a aptidão física. Este problema, não 

deveria surgir uma vez que o planeamento deve ter em conta, em primeiro lugar, 

o aluno e não os recursos temporais. Como afirma Pieron (1998), o planeamento 

é uma tomada de decisão do docente, fundamentalmente em função do aluno e 

da matéria de ensino. Contudo, relembro algumas preocupações por parte da PC 

durante a reunião de planeamento que vão de encontro à ideia do autor: “Na 

presente reunião foi notória a preocupação da docente em ir de encontro às 

necessidades dos alunos. Relembro algumas palavras por ela proferidas: Como 

no ano letivo anterior os alunos já vivenciaram a modalidade de Basquetebol, 

iremos reservar menos aulas para esta modalidade e deixamos mais aulas para 
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a modalidade de Tag-Rugby, uma vez que é uma modalidade nova para os 

alunos” (reflexão dos documentos iniciais). 

Ficou decidido que as modalidades a lecionar no 7º seriam: Basquetebol, 

Tag-Rugby, Atletismo, Andebol, Ginástica, Badminton, Dança, Voleibol e 

Orientação. As atividades competitivas, organizadas pelo grupo de EF, para a 

comunidade escolar foram: Corta-Mato, Mega Sprint, torneio de basquetebol, 

andebol, badminton e futebol.  

 

Planeamento Anual da Turma 

 

O planeamento anual específico da turma foi a seguinte tarefa proposta e 

vir-se-ia a revelar uma tarefa mais complexa do que perspetivara. Foram muitas 

as indecisões e as reflexões ao longo da elaboração do planeamento anual. O 

roulement revelou-se uma condicionante na extensão e sequência das 

modalidades a lecionar ao longo do ano. Como a realização de modalidades 

coletivas no espaço exterior estava dependente das condições climatéricas e 

outros fatores, senti a necessidade de planear todas as aulas das modalidades 

coletivas para o pavilhão. Como refiro na justificação do planeamento anual: 

“Outro fator que me levou a realizar esta distribuição está relacionado com as 

limitações do espaço para ensinar modalidades coletivas. Como o basquetebol 

não pode ser ensinado no ginásio, e como no espaço exterior só existem duas 

tabelas de basquetebol com aros, decidi programar todas as aulas desta 

modalidade no pavilhão…No dia 29 de outubro está prevista a avaliação 

prognóstica de tag rugby, concentrando o ensino desta modalidade na última 

metade do período. Tentei, à semelhança do basquetebol, programar quase todas 

as aulas no pavilhão visto que essa altura do ano é caracterizada por más 

condições atmosféricas e climatéricas”. Para a elaboração do plano anual teria de 

ter em consideração em primeiro lugar os meus alunos, todavia ainda não detinha 

qualquer tipo de conhecimento da minha turma, apenas alguns relatos da 

professora da turma no ano transato. Tal como referi, anteriormente, o 

planeamento não faz muito sentido se não for realizado em função das 

necessidades dos alunos. Contudo, o mesmo foi elaborado em função de critérios 
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exteriores aos alunos, tendo por base os programas nacionais de EF, o 

planeamento geral, os recursos espaciais, materiais e temporais, com vista a um 

ensino eficiente. Na elaboração do plano anual, revejo-me nas palavras de Bento, 

(2003, p. 66) quando refere que “para um ensino eficiente são necessárias 

reflexões estratégicas, balizadoras da ação durante todo um ano escolar”. Foram, 

de facto, necessárias várias reflexões estratégicas ao longo da construção do 

planeamento anual, com reajustes frequentes obrigando a longas horas de 

planificação e que possivelmente muitas decisões tomadas seriam revistas e 

reformuladas ao longo do ano letivo. 

O roulement compreende a rotação semanal em cada espaço, sendo 

necessário analisar o tempo que estaria em cada espaço para assim decidir qual 

a matéria a lecionar. “A rotação dos espaços de realização das aulas foi um 

grande entrave na construção da UD uma vez que esta modalidade só pode ser 

lecionada no pavilhão. Assim, a introdução e exercitação de conteúdos necessitou 

de ser cuidadosamente planeada” (Justificação da UT de Basquetebol). Como a 

rotação dos espaços era realizada semanalmente, não faria sentido a abordagem 

das modalidades em bloco, ou seja, a prática da mesma foi distribuída de acordo 

com o roulement de instalações. Na minha opinião esta poderá ser a decisão mais 

acertada, na medida e, que traz mais benefícios para o futuro pois inicialmente o 

aluno pode ter mais dificuldades em reter, mas no fim a aprendizagem é mais 

consistente e duradoura, privilegiando a formação do aluno a longo prazo.  

A seleção da sequência das unidades temáticas ao longo do ano letivo teve 

em consideração em primeiro lugar a relação complexidade e dificuldade das 

matérias como evidencio na justificação do planeamento anual: Em reunião 

com a professora cooperante, decidimos destinar as três primeiras aulas para 

avaliarmos a aptidão física dos alunos através da bateria de testes fitnessgram. 

Assim, o controlo da turma seria mais fácil por se tratar de tarefas isoladas e 

menos complexas que o ensino de uma modalidade coletiva…Como neste 

período serão ensinadas duas modalidades coletivas (basquetebol e tag rugby), 

optei por ensinar numa primeira fase o basquetebol e só introduzir o tag rugby, já 

numa fase final da unidade didática daquela modalidade”. Isto permitiu-me ir de 

encontro às necessidades dos alunos uma vez que, em anos transatos, tiveram 
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já contacto com a modalidade de basquetebol, sendo o tag rugby uma modalidade 

nova para a turma, partindo do conhecido para o desconhecido. Comeniuns 

(2001) refere que para uma correta aprendizagem, o ensino deve inspirar-se na 

Natureza, e como esta, deve organizar-se “das coisas gerais para as particulares” 

e “das coisas mais fáceis para as mais difíceis”. Estes foram pressupostos por 

mim utilizados para definir a organização e a sequência das unidades temáticas 

(UT’s). 

 

A Unidade Temática 

 

Sobre a elaboração das UT, surgiu uma pergunta muito pertinente 

colocada na reunião de estágio. A professora cooperante foi interrogada por um 

colega de estágio sobre o momento de realização da avaliação prognóstica (AP) 

para as diferentes modalidades. A PC foi perentória e respondeu que ficava ao 

nosso critério a realização das AP e o momento em que realizaríamos as mesmas. 

A dúvida pairava em realizar as avaliações prognósticas na fase inicial do ano 

letivo ou no início de cada UT. Após breves reflexões cheguei a conclusão que o 

ideal seria realizar as AP no início de cada UT.  

Como a rotação dos espaços de aula era realizada semanalmente, não 

encontrei razões que refutassem a minha decisão e desta forma permitia-me 

realizar uma UT mais coerente e sequenciada, uma vez que não seria congruente 

realizar a avaliação prognóstica de uma determinada modalidade e, passado um 

longo período de tempo, começar a introduzir os conteúdos da mesma. Carvalho 

(1994) vai de encontro à ideia anterior ao afirmar que a avaliação diagnóstica deve 

ocorrer num contexto típico da aula de EF, onde o ensino e a aprendizagem são 

características fundamentais, num clima de permanente desafio.  

A duração das UT, foi imposta pela PC na hora de realização do 

planeamento anual geral. Esta decisão foi tomada sem um conhecimento das 

características e dificuldades dos alunos da turma, não indo de encontro às 

necessidades dos alunos. Contudo, no momento de decidir o número de aulas 

destinadas a cada modalidade a PC, teve em conta as modalidades que os alunos 

vivenciaram em anos transatos, destinando menos aulas para aquelas e 
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reservando mais aulas para modalidades novas, tentando desta forma ir de 

encontro às necessidades dos alunos e colocar o aluno no centro da segunda 

fase do planeamento. De acordo com Bento (2003), a duração de cada UT 

depende do volume e da dificuldade das tarefas de ensino e aprendizagem bem 

como do estado de desenvolvimento da personalidade dos alunos.  

Chegara a altura de apresentar a primeira UT, com recurso ao Modelo de 

Estrutura do Conhecimento (MEC) desenvolvido por Vickers (1989). A elaboração 

da UT revelou-se tarefa difícil, trazendo inúmeras indecisões durante a sua 

elaboração. Tendo por base a informação recolhida na AP, sabia que o nível de 

desempenho da turma na modalidade era baixo e não poderia ser muito 

ambicioso, uma vez que o número de aulas destinado à modalidade era escasso. 

Por outro lado, possuía um grupo de alunos que se encontrava numa etapa de 

desenvolvimento muito superior aos restantes, e desta forma a extensão e 

sequência dos conteúdos não poderia ser demasiado simples correndo o risco de 

desmotivar os alunos.  

Durante a reflexão com a professora cooperante, a mesma concordou com 

a extensão e sequência dos conteúdos, relativos às habilidades motoras. No 

entanto, na reflexão dos documentos iniciais, relembro a discussão levantada 

na reunião do núcleo de estágio: “Surgiu um conflito de opiniões nas categorias 

transdisciplinares, mais concretamente nos Conceitos Fisiológicos e Condição 

Física. No desenvolvimento das capacidades motoras condicionais, apenas fiz 

referência à força, resistência, velocidade, e flexibilidade específica, uma vez que 

estas capacidades específicas estariam presentes em todas as tarefas de 

basquetebol. No entanto, no entender da PC, era necessário especificar os 

minutos que dedicaríamos à resistência aeróbia, o número de repetições que 

dedicaríamos ao desenvolvimento da força superior, média e inferior, bem como 

o tempo dedicado ao desenvolvimento da velocidade e da flexibilidade. O meu 

entendimento sobre o desenvolvimento da condição física na disciplina de EF, 

bem como na prática desportiva nas crianças e jovens não ia de encontro às 

ideias da docente. Não devemos isolar o desenvolvimento das capacidades 

motoras do treino da técnica e da tática. Contudo, a PC insistira em desenvolver 

as capacidades motoras de forma isolada, e especificar na UT, o tempo e as 
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repetições para cada capacidade, com a justificação de que o desenvolvimento 

da resistência aeróbia é importante porque em breve os alunos realizariam a 

prova do corta-mato escolar, sendo necessário o desenvolvimento desta 

componente da aptidão física de forma isolada. Acredito que existem formas mais 

motivantes e desafiantes para os alunos do que o desenvolvimento da resistência 

aeróbia através da corrida contínua e que o desenvolvimento das capacidades 

motoras integrado com a componente técnica e tática é mais facilmente aceite 

pelos alunos do que o desenvolvimento da condição física através de métodos 

convencionais”.  

Ainda sobre a determinação da extensão e sequência dos conteúdos na 

UT, foi claramente notório um contraste entre a realidade presente na EF e os 

Programas Nacionais de Educação Física. Na construção da UT, tendo por base 

os PNEF e a AP a discrepância entre o que é indicado na teoria e a realidade da 

prática esteve evidente, sendo necessário um ajuste do programa em função das 

necessidades dos alunos. Bento (2003) afirma que é trabalho do professor colocar 

as exigências do conteúdo numa relação ajustada às possibilidades subjetivas 

dos alunos. O autor reforça ainda que o programa é obrigatório mas não é nenhum 

dogma, sendo necessário precisar e acentuar os objetivos do programa, bem 

como estruturar a matéria de ensino de forma eficaz para que os alunos alcancem 

a performance desejada. Os ajustes no programa foram realizados após várias 

“reflexões estratégicas” sobre os conteúdos a abordar e a sua extensão ao longo 

da unidade didática.  

A ordem dos conteúdos a abordar foi também uma dificuldade por mim 

sentida na construção das UT. Introduzir este conteúdo em primeiro? Introduzir 

este conteúdo na mesma aula que este? Se introduzo este conteúdo nesta aula 

que situações de jogo irei realizar? Serão muitos conteúdos para a mesma aula? 

Restará pouco tempo de exercitação deste conteúdo? Foram dúvidas que 

surgiram aquando da elaboração da UT e que foram posteriormente colocadas a 

PC em reunião do núcleo de estágio. Estas dúvidas fomentam a importância de 

um bom planeamento ao nível da UT, uma vez que Bento (2003, p. 78) considera 

que “um planeamento adequado de UT tem de ser algo mais do que a simples 
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distribuição da matéria pelas diversas aulas, tem de ser a base para uma elevada 

qualidade e eficácia de ensino”.  

Na reunião apercebi-me que muitas das minhas dúvidas eram também 

dúvidas dos meus colegas. Duvidas essas que a professora, fruto da sua 

experiência enquanto orientadora, conseguiu dizimar. “No que respeita às 

habilidades motoras, não fui muito ambicioso uma vez que o nível dos alunos 

demonstrado na AP é um nível introdutório/ elementar. Assim, optei por abordar 

maioritariamente conteúdos técnicos uma vez que a técnica precede a tática, isto 

é, o aluno necessita de saber como fazer (técnica) para posteriormente decidir o 

que fazer perante determinada situação (tática). Neste sentido, os conteúdos 

táticos são poucos e ao mesmo tempo simples e pouco complexos, mas 

indispensáveis para que se consiga manter um ritmo fluido de jogo. É importante 

criar objetivos possíveis de alcançar”. (Justificação da UT de Basquetebol). Bento 

(2003 p.87) reforça que a “concentração no essencial” deve orientar a preparação 

da matéria de ensino, pressupondo uma profunda análise pedagógico-didática da 

matéria de ensino.  

Tudo gira em volta dos alunos e da sua aprendizagem. Era importante 

perceber se a evolução das aprendizagens estava a decorrer conforme o 

planeado, se passado um conjunto de aulas poderia introduzir um novo conteúdo 

e se no retomar da matéria os conteúdos não tinham sido esquecidos 

(planeamento por etapas). Bento (2003) ressalta a relação “matéria-tempo” como 

um dos principais problemas da praxis do ensino. Com o decorrer do ano letivo e 

a construção de UT’s das novas matérias de ensino, fui melhorando o meu sentido 

na relação “matéria-tempo”, ou seja, estava mais sensível e competente para 

prognosticar as metas de aprendizagem dos meus alunos. No entanto, continuou 

a ser necessária a reestruturação permanente deste planeamento, quer por 

questões relacionadas com os alunos, quer por questões que me ultrapassavam: 

“A unidade didática de Andebol terá de ser adaptada, face à realização desta 

atividade num dia em que estava previsto o ensino de Andebol. Sendo assim, os 

conteúdos serão introduzidos e exercitados nas aulas seguintes e irei reorganizar 

o meu planeamento de forma a cumprir com a unidade didática na íntegra de 

forma a não prejudicar a aprendizagem dos alunos” (Reflexão da aula 53). 
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O Plano de Aula 

 

O planeamento encerra no plano de aula, chegando assim ao último nível 

de planeamento (nível III). Tal como refere Bento (2003) o plano de aula consiste 

no elo final da cadeia de planeamento do ensino elaborado pelo professor. 

A estrutura do plano de aula adotado foi a mesma que utilizamos na prática 

pedagógica realiza no ano transato. 

Relembro a reunião de estágio, destinada à entrega dos primeiros planos 

de aula: “A professora apontou algumas sugestões, na tentativa de tornar o plano 

de aula mais exequível. Inicialmente, começou por referir que era necessário 

colocar objetivos gerais para todas as categorias transdisciplinares e não só para 

as habilidades motoras. De facto, foi um erro que deverei ter em conta no futuro, 

uma vez que os objetivos da aula vão muito além das habilidades motoras. Outra 

correção apontada pela professora estava relacionada com os objetivos 

comportamentais. Para a PC, em cada objetivo comportamental era necessário 

indicar a que categoria transdisciplinar ele se referia. Decidi demonstrar o meu 

desacordo à professora uma vez que no ano transato, nenhum professor das 

didáticas fez tal observação. A professora estava a ser exageradamente rigorosa 

e minuciosa com os planos de aula” (Reflexão da reunião de estágio nº 6). Importa 

referir que foi uma preocupação minha tornar o plano de aula o mais sucinto 

possível e para tal, nunca elaborei um plano de aula que ocupara mais do que 

uma folha. Este pressuposto na elaboração no plano de aula foi-nos passado 

pelos professores durante a prática pedagógica no ano anterior. Segundo eles, o 

plano de aula deve ser o mais objetivo possível para que durante a aula o 

possamos consultar rapidamente caso seja necessário.  

Posteriormente, foram aparecendo outros erros que a PC corrigiu 

pontualmente. A explicação da situação de aprendizagem nem sempre estava 

bem explicita sendo alvo de correção. Foi uma professora extremamente rigorosa 

neste aspeto, argumentando que caso o professor não conseguisse, por qualquer 

motivo, lecionar a aula, o substituto deverá olhar para o plano de aula e conseguir 

perceber o que se pretende realizar em cada tarefa. 
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Outra dificuldade sentida na construção do plano de aula prendeu-se ao 

nível da contabilização do tempo para cada exercício. Enquanto elaborava o plano 

de aula seguinte, uma das dúvidas que emergia durante a sua construção era o 

tempo a destinar para cada exercício. Penso que esta seja uma dificuldade 

comum nos professores inexperientes e em quase todos os estudantes 

estagiários. O facto de não saber como os alunos reagiriam à tarefa, o tempo que 

demorariam a compreender a instrução e a complexidade da tarefa levantavam 

sérias dúvidas quanto ao tempo destinado. Por um lado, existia em mim o receio 

de destinar pouco tempo para a exercitação dos conteúdos e com isso prejudicar 

a aprendizagem dos alunos. Por outro, receava planear um tempo excessivo para 

a tarefa, ao ponto de desmotivar os alunos durante a prática e com isso aumentar 

o número de comportamentos fora da tarefa. Com o passar do tempo dúvidas 

diminuíram e dava por mim durante o planeamento a refletir sobre as aulas 

transatas, relembrado tarefas semelhantes que aplicara noutras modalidades e 

sabia como agir. Além disso, durante a aula comecei a ter a capacidade de 

adaptar o plano, não seguindo à risca o tempo destinado para cada exercício, 

algo que a PC apontara nas reflexões iniciais. Segundo a ela, “estava muito 

agarrado ao plano de aula e não adaptava nem modificava nada, mesmo 

apercebendo-me que a tarefa não estava a resultar”. No entanto, consegui evoluir 

neste sentido como evidencia a seguinte reflexão: “Na parte inicial da presente 

aula, a professora cooperante necessitou de transmitir algumas informações aos 

alunos relativas à visita de estudo ao parque aquático de Amarante e informações 

relacionadas com as atuações da turma de articulado do 7ºA com o 8ºA. Ao 

mesmo tempo, alguns alunos efetuaram o pagamento da visita de estudo e 

entregaram as autorizações devidamente assinadas pelos seus encarregados de 

educação. Devido a estes imprevistos, senti a necessidade de adaptar o plano de 

aula e optei por não realizar a tarefa 2 do plano de aula e passar diretamente para 

o jogo de sustentação” (Reflexão da aula 82). O mesmo evidencio na reflexão 

da aula 86: “Na presente aula não pude contar com todos os alunos da turma, 

uma vez que a professora responsável pelo desporto escolar pediu para 

dispensar os alunos que participaram no torneio interescolar de Tag Rugby. Neste 

sentido, cerca de metade da turma esteve com a professora a treinar Tag Rugby 
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no campo exterior, enquanto a outra metade ficou no pavilhão a realizar aula de 

voleibol em conjunto com a turma do 5º C (turma da professora responsável pelo 

desporto escolar), perfazendo um total de 32 alunos a realizar aula em simultâneo. 

Face a estes constrangimentos, senti a necessidade de adaptar o plano de aula 

que estava previamente definido. Realizei na mesma passe frontal contra a 

parede, em que os alunos competiam em pares, sendo o objetivo, realizar o 

máximo de passes sem deixar a bola cair. 

Optei por adaptar a segunda tarefa prevista e em vez de realizar jogo de 

oposição (1x1), realizei jogo de sustentação (1+1). Esta decisão deveu-se 

sobretudo ao facto de a maioria dos alunos serem do 5 ano, ou seja, estão pela 

primeira vez a ter contacto com o voleibol na escola. Face a este pressuposto, faz 

mais sentido que seja realizado jogo de sustentação, para que os alunos 

contactem muitas vezes a bola, desloquem-se para de baixo da bola e cooperem 

com o colega, sendo o passe frontal a habilidade motora mais solicitada. Quanto 

aos alunos da turma do 7º A que realizaram a aula de voleibol, são alunos que 

estão num nível de desempenho inferior aos que realizaram aula de Tag Rugby, 

e portanto, aquela forma jogada também se adequa aos alunos presentes”.  

Chegando ao topo do planeamento, após dissecar cada etapa do mesmo, 

chegara a hora de aplicar. A hora de aplicar no terreno o que era descrito no 

mapa. A hora de realizar…  

 

4.3 A Realização  

 

Chegara a altura de colocar em prática todos os pressupostos que me 

levaram a tomar a decisão de ser professor de EF. Chegara o momento de liderar 

um grupo de vinte e dois alunos e de os levar a adorar cada minuto da aula de 

EF. Chegara a hora de colocar em prática todo o conhecimento adquirido, para 

que as aulas de EF da turma fossem um sucesso.  

As palavras dos professores tranquilizavam-me quanto ao perfil 

comportamental da turma. “Pelo que conheço desta turma não vais ter problemas 

ao nível da indisciplina.” (PC). “São alunos espetaculares mas o nível de 

desempenho deles é muito baixo.” (Professora da turma no ano transato). Estas 
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palavras motivaram-me e deixaram-me expectante para proporcionar aos meus 

alunos momentos de aprendizagem num ambiente descontraído, obtendo prazer 

na sua realização, para prolongarem a prática desportiva no futuro. Segundo 

Bento (2003), “as aulas de EF devem estimular os alunos, no seu 

desenvolvimento. Devem ser também horas felizes para o professor, 

proporcionando-lhe sempre alegria e satisfação renovadas na sua profissão.”  

Tendo por base o perfil comportamental da turma, era incoerente assumir 

uma postura autoritária, demasiado rígida e inflexível. Queria um clima positivo 

para as minhas aulas. Conseguir chegar a todos os alunos era algo que me 

preocupava antes de iniciar o ano letivo. Sabia que tinha que os trazer para o meu 

lado, conquistar a sua confiança e ao mesmo tempo o seu respeito. Só desta 

forma conseguiria leva-los a realizar todas as tarefas propostas com energia e 

vivacidade, num ambiente descontraído de aprendizagem.  

A postura dos alunos na primeira aula foi de encontro aos relatos dos 

professores sobre o perfil comportamental. O entrar tímido no pavilhão, o bom dia 

em voz baixa e o sentar de imediato no banco demonstravam claramente que 

estava perante uma turma disciplinada, com regras e que respeitavam a 

autoridade do professor. O silêncio que se fazia sentir chegava a ser 

incomodativo. Até aos alunos estarem todos presentes comecei a refletir sobre o 

perfil comportamental dos alunos. Sentia-me feliz por saber que iria possuir 

alunos que não colocariam problemas ao nível do controlo e gestão da turma. Nas 

reuniões com a professora cooperante assumi que fui um privilegiado escolher 

uma turma que me permitiu realizar atividades inovadoras, uma vez que o controlo 

estava assegurado.  

Apesar do controlo da turma não ser uma preocupação e uma dificuldade 

por mim sentida, ao longo de todo o ano letivo, pontualmente existiu um 

exagerado número de comportamentos desviantes que foram alvo de reflexão 

como evidencio na reflexão de uma aula de atletismo: “Na presente aula senti os 

alunos mais desconcentrados do que habitualmente, com demasiados 

comportamentos desviantes, sendo forçado várias vezes a interromper a aula e a 

emitir feedbacks organizativos. Senti que demorei muito tempo nas transições e 

na instrução dos exercícios porque os alunos não estavam focados. Não foi uma 
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aula positiva o que me leva a refletir sobre qual a causa de tais acontecimentos. 

O facto de ser uma aula de ensino de uma modalidade individual, como o 

atletismo, pode ter estado na causa desta desmotivação e desconcentração dos 

alunos. Ao mesmo tempo, o facto de a aula ser realizada no exterior, pode ter 

influenciado o seu normal funcionamento” (Reflexão da aula 20 e 21). 

Na reunião seguinte com o professor orientador, quando questionado sobre 

o funcionamento das aulas, fiz referência à aula de atletismo em causa. Segundo 

o professor, “por vezes os comportamentos de indisciplina dos alunos estão 

associados a uma má organização e estruturação da aula. Isto é, se a aula não 

está bem estruturada, se os exercícios não têm uma sequência lógica que 

permitam uma rápida transição e instrução, o normal funcionamento da aula 

poderá estar em causa, ainda mais em professores inexperientes. Assim, a 

estrutura da aula irá influenciar a sua organização e gestão, que por sua vez irá 

influenciar o tempo de instrução e de transição entre tarefas e que por sua vez irá 

influenciar o número de comportamentos desviantes. Ou seja, se tu inicias uma 

aula, por exemplo, com um grupo de 5 alunos a realizar um exercício de passe, 

no exercício seguinte colocas os alunos a realizarem jogo 3x3 e posteriormente 

realizas jogo 4x4, o mais provável será que a aula não corra bem, porque não 

está bem estruturada! (Reunião com o PO). Mendes (1995) corrobora esta ideia, 

ao afirmar que os comportamentos de indisciplina estão quase sempre 

associados a problemas de gestão e organização da aula, mais precisamente nos 

momentos de inatividade dos alunos.  

Esta reflexão com o PO ajudou-me a perceber que cada pormenor conta 

para a eficácia do processo de ensino e aprendizagem. Um detalhe como o 

número de alunos definidos para cada tarefa pode determinar o sucesso ou o 

insucesso da aula. Desde então passei a considerar estes fatores na organização 

e gestão da aula, repercutindo-se numa melhoria da qualidade do processo e 

ensino aprendizagem, tal como é evidenciado na seguinte reflexão “Nesta aula 

dei continuidade à exercitação dos conteúdos de andebol. Esta aula teve a 

particularidade de ter sido assistida pelo professor orientador, seguida de uma 

breve reunião onde discutimos os aspetos positivos e negativos, bem como as 

ilações para melhoria das aulas futuras. Do ponto de vista do controlo da turma, 
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organização e gestão da aula, o professor referiu apenas aspetos positivos, 

afirmando que esta foi uma aula positiva e que controlo facilmente a turma.” 

(reflexão da aula 56). 

Contudo, surgiram também problemas ao nível de organização e gestão 

da aula no ensino da modalidade de ginástica de solo. “Ainda sobre o exercício 

em vaga, sinto que é muito difícil manter o controlo da turma. Não tenho sentido 

problemas de controlo da turma nas modalidades coletivas mas, no ensino da 

ginástica de solo sinto que os alunos se saturam facilmente pois não estão 

habituados a repetir o mesmo movimento várias vezes. O treino também implica 

repetição! Para se atingir a perfeição é necessário repetir, repetir, repetir!” 

(Reflexão da aula 48 e 49). Em reunião informal com a professora cooperante, a 

mesma apontou que se trata de uma modalidade que implica uma repetição 

sucessiva do movimento, podendo influenciar um aumento dos comportamentos 

fora da tarefa. “Os alunos não estão habituados a repetir, não estão habituados a 

treinar e treinar implica esforço. A ginástica é uma modalidade que implica 

repetição para se alcançar a perfeição do movimento.” (reunião informal com a 

PC). 

Senti a obrigação de encontrar estratégias capazes de contrariar esta 

saturação dos alunos. Sabia que turma tinha um baixo nível de desempenho na 

modalidade de ginástica, mas era evidente que detinha nas minhas mãos uma 

turma extremamente motivada para a prática. Apesar das dificuldades 

evidenciadas pela grande maioria dos alunos, eram alunos motivados, 

empenhados e focados, apenas era necessário estimulá-los para obter um ensino 

eficaz. “Nesta aula optei por entregar uma ficha de trabalho para os alunos que 

exercitavam os elementos da ginástica de solo” (Anexo 1) (...) “Esta ficha era 

dividida por níveis de 1 a 5 sendo que o nível 1 continha uma sequência com os 

elementos da ginástica de solo mais básicos. À medida que os alunos avançavam 

de nível, a complexidade e a dificuldade das sequências era maior. Os alunos 

exercitavam a sequência do seu nível individualmente e quando já se 

encontravam prontos para transitar de nível, vinham ter comigo para serem 

avaliados. Caso estivessem aptos transitavam para o nível seguinte e recebiam 

um visto a caneta realizado pelo professor. Decidi adotar esta estratégia após 
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uma conversa informal com um colega que também realizou estágio em 

Educação Física numa escola. Expus esta estratégia ao professor orientador e o 

mesmo aprovou a ideia e aconselhou a realizá-la logo que possível. O resultado 

não poderia ser outro. Os alunos estiveram sempre motivados! Muito tempo de 

atividade motora, muito tempo de exercitação! De tal ordem que os alunos 

estavam constantemente a vir ao meu encontro para serem avaliados de forma a 

conseguirem transitar de nível. Estas estratégias são muito positivas e permitem 

que os alunos estejam empenhados nas tarefas. Como se trata de uma 

modalidade individual, que requer a repetição sistemática dentro da tarefa, onde 

não existe competição e oposição como nas modalidades coletivas, estas 

estratégias são ferramentas essenciais para que o professor consiga obter o 

máximo de rendimento dos seus alunos. Por vezes, eu não conseguia prestar 

atenção a todos os alunos em simultâneo e os mesmos aborreciam-se e 

revoltavam-se por eu não os conseguir observar. Isto reflete o sucesso da 

estratégia”. (reflexão da aula 54 e 55)  

O sucesso no ensino da ginástica não se esgota aqui. Apesar de não ser a 

modalidade predileta, foi aquela que mais aprazerei ao lecionar, uma vez que foi 

clara a evolução dos alunos ao longo da UT. 

A ginástica acrobática foi uma modalidade, também ela, presente na UT de 

ginástica. O ensino da ginástica acrobática teve o seu foco na exercitação de 

diversas figuras gímnicas, com um grau de complexidade e dificuldade crescente 

à medida que avançávamos na UT. A articulação horizontal e vertical era 

assegurada pela escolha das figuras gímnicas a introduzir nas diferentes aulas. 

Numa aula, os elementos gímnicos selecionados respeitavam uma determinada 

articulação horizontal, uma vez que as tarefas selecionadas integravam variantes 

com níveis de dificuldade semelhantes. Com o avançar da UT, era respeitada uma 

determinada articulação vertical, em que as tarefas selecionadas integravam 

variantes de níveis de dificuldade distintos. 

A articulação vertical e horizontal remete-nos para o Modelo 

Desenvolvimental (MD) criado por Rink (1996). Este modelo instrucional 

assenta na premissa que um desenvolvimento eficaz do conteúdo pode melhorar 

a aprendizagem.  



 

46 
 

Realização da Prática Profissional 

O ensino da modalidade de ginástica foi de encontro à conceção deste 

modelo. O conceito de progressão (Rink, 1996) esteve sempre presente uma vez 

que o nível de desempenho dos alunos era muito rudimentar. Foi necessário 

decompor cada elemento gímnico e cada figura para, paulatinamente, avançar 

para patamares superiores. Rink (1996) sustenta esta ideia ao afirmar que o 

ensino deve estar estruturado de forma progressiva, para facilitar a passagem do 

nível de desempenho atual para um nível superior.  

Aumentou-se, progressivamente complexidade e dificuldade dos 

conteúdos de ensino até os alunos realizarem o movimento pretendido. Relembro 

que na primeira aula de ginástica de solo poucos alunos conseguiram realizar o 

rolamento à frente completo, conteúdo presente nos programas nacionais do 2º 

ciclo. Contudo, pacientemente e após constantes progressões e exercitações a 

maioria dos alunos conseguiram realizar os conteúdos presentes na UT. Bento 

(2003) aponta que os conteúdos são organizados através do estabelecimentos 

de constantes ligações entre o que é apreendido e o que será alvo de aquisição, 

com o objetivo de evoluir de forma crescente, tendo em conta o antes e o depois.  

A reflexão da aula 44 reflete o desenrolar das aulas de ginástica: “Quanto 

à exercitação das figuras de ginástica acrobática, os alunos realizaram as 

mesmas com alguma facilidade e continuaram motivados aceitando os grupos 

formados pelo professor. O facto de passar uma folha com as imagens facilitou 

em muito a minha instrução, uma vez que os alunos olhavam para a imagem e 

realizavam de imediato a figura gímnica. Como se diz na gíria, uma imagem vale 

mais do que mil palavras. Esta frase aplica-se na íntegra à forma como transmiti 

as figuras gímnicas aos alunos. Apresentei a imagem, expliquei sucintamente e 

depois dirigia-me grupo a grupo efetuando algumas correções. Para aulas futuras 

utilizarei diferentes estratégias de instrução. Irei colocar várias estações pelo 

ginásio e em cada estação estará uma folha com uma figura gímnica. Os alunos 

terão de realizar a figura por duas ou três vezes e depois passarão para outra 

estação. Creio que será uma forma ainda mais fácil de instrução e ao mesmo 

tempo permite que os alunos aprendam de forma mais autónoma e por 

cooperação entre pares.”. 



 

47 
 

Realização da Prática Profissional 

Estas estratégias proporcionaram não só uma maior autonomia aos alunos 

mas também um foco maior na tarefa. Com a imagem da figura gímnica colocada 

em cada estação, consegui economizar tempo na instrução e organização da 

turma. Consequentemente, permitiram-me ter um maior controlo da turma uma 

vez que os alunos estiveram pouco tempo em espera, o que levou a um reduzido, 

ou quase nulo, número de comportamentos desviantes.  

Após um período de exercitação e consolidação, os alunos desenvolveram 

uma coreografia de pares que seria apresentada no final da UT e alvo de 

avaliação, sucedendo-se o mesmo na ginástica de solo. Aqui apresenta-se o 

conceito de refinamento (Rink, 1996), presente no MD. A sua utilização durante 

o ensino tem enfoque nas observações e correções de aspetos determinantes da 

performance, garantindo a qualidade do movimento. Reporta-nos para a 

qualidade do movimento e para o afinamento de determinadas componentes 

criticas. Com uma constante exercitação e consolidação assente na correção dos 

erros e numa procura incessante de aperfeiçoar as componentes criticas de cada 

gesto, alcançou-se o estado de refinamento.  

Garantida a qualidade do movimento é hora de passar à fase de aplicação 

(Rink, 1996). Estes conceito refere-se à realização de tarefas de competição e de 

avaliação. A aplicação, conceito basilar do Modelo Desenvolvimental, esteve 

retratada na UT de ginástica através da coreografia desenvolvida pelos alunos, 

sendo alvo de avaliação. “A tarefa seguinte, objetivava que os alunos criassem 

uma sequência de ginástica acrobática a pares. Para isso, optei por apresentar a 

computador, dois vídeos de duas coreografias de forma a transmitir algumas 

sugestões e ideias aos alunos daquilo que eu pretendia que eles realizassem uma 

vez que serão avaliados através de uma sequência. Mais uma vez os alunos 

demonstraram grande adesão e preocuparam-se de imediato em exercitar uma 

coreografia.” (Reflexão da aula 54 e 55). 

Assim, os alunos criaram a sua sequência gímnica, tendo por base as 

indicações do professor. Determinadas figuras eram obrigatórias como também a 

utilização de elementos gímnicos da ginástica de solo para ligar as figuras e tornar 

a sequência mais fluida.  
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Estratégias de instrução como as referidas acima resultam porque são 

aplicadas numa turma que apesar de apresentar muitas dificuldades do ponto de 

vista motor, possui alunos autónomos, responsáveis e motivados. Possivelmente, 

estratégias como estas não resultariam em turmas mais problemáticas. No 

entanto, a disponibilidade que a turma apresenta para a prática deve ser otimizada 

através de estratégias motivadoras e que acrescentem qualidade ao processo de 

ensino e aprendizagem.  

No entanto, Mesquita e Rosado (2009) alertam que estratégias inovadoras 

e modelos de instrução que apelam à cooperação e à autonomia dos alunos 

podem ficar comprometidos se os professores não criarem estruturas que 

suportem e preparem os alunos para trabalharem autonomamente e em grupo de 

forma responsável e produtiva. Neste sentido, ao longo da UT de ginástica, 

promovi uma “descoberta guiada” aos alunos, proporcionando-lhes autonomia 

para criarem e contruírem as suas coreografias. Munindo-os inicialmente de 

ferramentas essências para essa construção, através da exercitação e 

consolidação dos elementos e figuras gímnicas e da apresentação de imagens e 

vídeos que sustentaram os meus objetivos e ideias para a construção das 

coreografias.  

A UT de ginástica foi um dos pontos altos do meu EP. A evolução dos 

alunos, tanto na ginástica de solo como na ginástica acrobática sentiu-se desde 

a primeira aula até à última. Existe o paradigma que a maioria dos alunos oferece 

resistência ao ensino desta modalidade, o que não se verificou ao longo da UT 

em causa. Pelo contrário, obtive relatos dos alunos que denotam exatamente o 

contrário. No final da sessão de avaliação, na qual os alunos apresentaram as 

suas coreografias, senti uma enorme satisfação. Enquanto os restantes alunos se 

dirigiam para os balneários fui interpelado por duas alunas: “Professor, vamos ter 

boa nota a ginástica acrobática, não vamos? No fim-de-semana a Inês veio para 

minha casa e estivemos a treinar a coreografia!”. Estas palavras colocaram-me 

um enorme sorriso nos lábios e aumentaram ainda mais a vontade de trabalhar 

para esta turma e para estes alunos. A atitude destas alunas vai de encontro às 

finalidades da EF: “Reforçar o gosto pela prática regular das atividades físicas e 

aprofundar a compreensão da sua importância como fator de saúde ao longo da 
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vida e componente da cultura, quer na dimensão individual, quer social.” 

(Programa Nacional de EF). Mesquita e Rosado (2009) referem ainda, que a EF 

enfatiza competências da vida fundamentais, tais como, a autorrealização, a 

valorização do esforço, o autoaperfeiçoamento e a harmonia pessoal. 

Competências que estiveram presentes ao tomarem a iniciativa de desenvolver e 

aperfeiçoar a sua coreografia fora do contexto escolar. 

A competição foi uma estratégia frequentemente utilizada durante as aulas 

para filiar os alunos para a prática. Valorizada e incentivada a sua realização pelo 

professor orientador durante o EP. A criação de ambientes competitivos, 

individuais e coletivos dentro da turma permitiu potenciar as tarefas e aumentar o 

interesse e o rendimento dos alunos durante as aulas. Siedentop (1996) refere 

que o treino e competição dentro de um ambiente festivo, é um excelente 

catalisador para fomentar experiências positivas aos alunos e a otimização de 

uma atividade autossustentada. Relembro a reflexão da aula 17 e 18: “Optei por 

realizar uma aula com muitas situações de jogo e com muita competição. Criei 

uma tabela de pontuação, à qual designei “Final da NBA”. A competição era 

individual e pontuava o desempenho dos alunos durante as tarefas…Durante toda 

a aula o nível de motivação dos alunos para a prática esteve no seu auge. Em 

todas as tarefas realizadas, os alunos deram o máximo e estavam sempre 

preocupados em prosseguir o jogo para aumentar o número de pontos, pois 

sempre que parassem ou realizassem comportamentos fora da tarefa estavam a 

perder tempo de prática e, da mesma forma, estavam a perder tempo para 

adicionarem pontos à tabela… No final da aula senti uma enorme satisfação 

quando ouvi alguns alunos a dizerem o seguinte “Professor a aula já acabou?!” 

“Professor enquanto nós tomamos banho pode contabilizar os pontos de cada e 

afixar?!”. Isto demonstra, essencialmente, o quanto a aula marcou os alunos e a 

motivação deles para a mesma.” A anterior reflexão é relativa à UT de 

Basquetebol, a qual foi lecionada, por níveis de desempenho. A competição foi 

realizada dentro dos mesmos critérios, ou seja, dentro de cada nível de 

desempenho proporcionando uma competição justa para todos os alunos. A 

competição entusiasma os alunos e permite que haja um maior comprometimento 

para com as tarefas realizadas.  



 

50 
 

Realização da Prática Profissional 

Acredito que as conversas com o professor orientador influenciaram a 

forma de lecionar as aulas de EF, sobretudo no que se refere à introdução da 

competição nas tarefas, com o intuito de motivar os alunos para a prática. Claro 

está, sem nunca descurar o ensino e a aprendizagem. Como o professor afirmou 

numa das reuniões de estágio, “para os alunos aprenderem, é necessário que 

eles queiram aprender, que eles estejam motivados para aprender”. Godinho 

(2007) corrobora este pensamento afirmando que a motivação é uma variável 

extremamente importante no processo ensino-aprendizagem e sem motivação 

em geral não é possível aprender. 

Nos jogos coletivos (JC), a competição está assegurada em situação de 

jogo dado que existe um opositor, cujo objetivo é pontuar e impedir que o 

adversário pontue. Em determinados desportos individuais, esta competição não 

é tão vincada pelo facto de não existir uma oposição direta, como é o caso do 

atletismo. Durante o ensino desta modalidade, nomeadamente no ensino do salto 

em comprimento e do salto em altura, senti a necessidade de criar tabelas 

competitivas para pontuar o desempenho dos alunos. A exercitação dos saltos 

completos poder-se-ia tornar monótona após algumas tentativas caso não 

existisse um resultado para aferir o desempenho dos alunos. Neste sentido, para 

o salto em comprimento foram atribuídos pontos mediante a zona de queda dos 

alunos, isto é, quando mais longe saltassem, mais pontos obtinham. Também 

para a precisão na corrida de aproximação à tábua de chamada e para a chamada 

propriamente dita foram atribuídos pontos. Quanto melhor o aluno aproveitasse a 

tábua de chamada, mais pontos acrescentava à sua equipa. No salto em altura, 

cada aluno escolhia a fasquia que queria saltar e caso a conseguisse transpor, 

obtinha os respetivos pontos. 

Estas tarefas realizaram-se sobretudo numa etapa final da unidade didática 

após o ensino da técnica completa dos saltos. As aulas foram denominadas por 

“Olimpíadas do Atletismo” e o entusiasmo demonstrado pelos alunos era notório. 

Leitão (1986) entende que o entusiasmo potencia um envolvimento e uma 

participação mais ativa e estimulante na aula, melhorando o processo de ensino 

e aprendizagem. Mesquita e Rosado (2009) corroboram esta ideia afirmando que 
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independentemente das finalidades propostas aos alunos, ter-se-ão mais 

probabilidades de as alcançar quando prospera um ambiente de entusiasmo.  

Falar de entusiasmo e de competição reporta-nos para outro modelo 

instrucional, o Modelo de Educação Desportiva (MED) desenvolvido por 

Siedentop (1987). Este que foi aplicado no ensino da modalidade de voleibol. 

Mesquita e Rosado (2009) referem que este modelo salienta as componentes 

afetivas e sociais na formação dos alunos tentando harmonizar a competição com 

a inclusão. 

A aplicação do modelo em causa foi um sucesso na turma do 7ºA. Os 

alunos filiaram-se desde início, criando-se desde então um ambiente promotor de 

uma experiência desportiva autêntica. 

A formação das equipas foi algo que originou uma reflexão ponderada, uma 

vez que esta é uma turma heterogénea, com alunos em diferentes níveis de 

desempenho. A constituição das equipas necessitava de ser a mais criteriosa e 

justa possível, visto que o modelo inclui muitos momentos de competição, 

correndo-se o risco de provocar desmotivação em alguns alunos. Siedentop 

(1998) reforça que os critérios de formação dos grupos objetivam assegurar o 

equilíbrio competitivo das equipas e o desenvolvimento de relações de 

cooperação e entreajuda entre os alunos. 

A criação do quadro competitivo foi a segunda tarefa, possuindo a terceira 

aula da UT, já momentos de competição formal. Uma tarefa que implicou 

“reflexões estratégicas” para assegurar igualdade de prática aos alunos nas 

diversas funções (jogadores, árbitros, estatísticos, etc.) e para manter o normal 

funcionamento da aula, proporcionando aos alunos muito tempo de atividade, 

com rápidas transições entre os jogos. A competição incluía jogos de sustentação 

numa fase inicial da época desportiva, passando posteriormente para os jogos de 

oposição. Os primeiros valorizam a cooperação entre os elementos da equipa, 

proporcionando aos alunos muitos contactos com a bola, pressuposto basilar para 

aperfeiçoamento da técnica uma vez que a mesma é punida a nível regulamentar 

na modalidade de voleibol. Os jogos de oposição envolvem a competição entre 

equipas e, também estes, foram pensados de forma meticulosa. Uma vez que, os 

capitães foram selecionados tendo por base o nível de desempenho e valores 



 

52 
 

Realização da Prática Profissional 

afetivos e sociais exemplares. Nos jogos de oposição (1x1) jogavam entre si, 

garantindo, desta forma, um equilíbrio competitivo durante os jogos. Foi também 

proposto e aceite por todos que a classificação da equipa na época desportiva 

não terá apenas em conta as vitórias nas competições mas também o 

desempenho dos alunos nas diversas funções e o comportamento dos elementos 

das equipas (fair-play, responsabilidade, autonomia e entusiasmo). Assim, quer o 

regulamento do quadro competitivo, quer o modo como as classificações são 

estabelecidas visam dar corpo à inclusão dos menos hábeis e de ambos os 

géneros.  

No entanto, uma dificuldade na aplicação do MED refere-se às várias 

tarefas e funções que os alunos possuem durante a época desportiva. Mais difícil 

é ainda o professor conseguir planear e gerir a aula quando tudo é novo para os 

alunos. Apesar da turma se caracterizar como uma turma autónoma, sentiu 

dificuldades em adaptar-se ao modelo, como evidencio na reflexão da aula 92: 

“Relativamente ao jogo de sustentação, a instrução foi algo demorada e 

inicialmente confundiu um pouco os alunos visto que eram muitas equipas e os 

alunos desempenhavam muitas funções (capitães, árbitros e jogadores). No 

entanto, ao fim do primeiro jogo, perceberam imediatamente a dinâmica e a partir 

dai organizaram-se com facilidade…”. Mesquita e Rosado (2009) reforçam que 

dada a elevada autonomia conferida aos alunos, a aplicação do MED exige boas 

competências de organização e gestão por parte do professor. Contudo, 

alcançada a autonomia funcional, grande parte da gestão da turma tornar-se-á 

simplificada. Isto é, a equipa sabe onde é suposto estar para os treinos e para os 

jogos.  

A época desportiva do MED encerrou, como é habitual com o evento 

culminante. Este evento foi envolvido por um clima de festividade e emoções. No 

início da respetiva aula, as pontuações dos torneios anteriores encontravam-se 

atualizadas e isto empolgou ainda mais os alunos que já faziam contas na sua 

cabeça para tentar atingir o topo da classificação. Durante o evento chegou até 

mesmo ser necessária alguma intervenção da minha parte para controlar 

emoções, utilizando a pontuação do fair-play para punir as equipas em causa. 
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4.4 A avaliação – O controlo de qualidade…  

 

A avaliação e análise do ensino, em conjunto com a planificação e 

realização constituem-se tarefas centrais de ser professor. Para Tenroller e 

Merino (2006, p. 37), a avaliação “trata-se de um conjunto de ações e 

instrumentos que permitem um diagnóstico de ensino e aprendizagem que facilita 

ao professor aprimorar as suas ações e, ao aluno, a conscientização de sua 

aprendizagem.”. 

Segundo Bento (2003) a reflexão após a aula, o controlo e análise do 

processo e do desempenho dos alunos constituem-se determinantes para revisar 

a planificação e a realização. Assim, a avaliação acompanhou sempre a minha 

ação pedagógica, através das reflexões e das reuniões com a PC e com o PO. 

Procurei sempre realizar as reflexões momentos após à aula uma vez que, 

os acontecimentos e, porventura, os incidentes existentes ao longo da aula ainda 

estavam presentes na memória e daí retiraria uma reflexão mais congruente para 

adaptar e reformular estratégias na procura de um ensino mais eficaz. “A reflexão 

posterior à aula constitui a base para um reajustamento na planificação das 

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

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

planificação e organização do ensino” (Bento, 2003, p.190).  

O processo e o resultado são analisados para se poder planificar melhor e, 

se necessário, modificar o seu ensino. Bento (2003, p. 174) refere-se à análise e 

avaliação do ensino como “Um “incómodo” necessário”. Ao refletir acerca da 

prática pedagógica, após cada aula, os resultados da reflexão vão permitir a 

preparação da aula seguinte de uma forma mais eficiente.  

 

Avaliação Inicial  

 

A avaliação inicial era algo que me causara um certo receio aquando da 

elaboração da mesma. Fruto das experiências nas práticas pedagógicas 

realizadas no ano transato, saberia que este seria um grande desafio, que poderia 

estar em causa o controlo da turma e a gestão da aula, caso não preparasse tudo 
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de forma meticulosa. Estava tudo organizado, os exercícios critério, os critérios 

de êxito para cada avaliação, a tabela de avaliação prognóstica, tudo pronto para 

realizar a avaliação prognóstica de basquetebol já na quinta e sexta aula! Na 

reflexão da respetiva aula, evidencio as dificuldades sentidas: “No entanto, no que 

toca ao registo da avaliação, senti algumas dificuldades. Foi extremamente difícil 

observar os alunos e avaliar cada uma das ações em situação de jogo. Como são 

muitos alunos (22), muitas habilidades motoras e muitos critérios de avaliação 

dentro de cada habilidade, foi extremamente complexo observar, avaliar e 

registar.” (Reflexão da aula 5 e 6) Como é evidente esta reflexão refere-se às 

primeiras aulas do presente estágio, onde a inexperiência e a ansiedade eram 

constantes. Queria controlar tudo e registar tudo e, quando terminou a aula, pairou 

em mim uma frustração enorme ao não conseguir avaliar todas as habilidades 

motoras desempenhadas pelos alunos. Carvalho (1994) afirma que a aula de 

avaliação diagnóstica deverá ser uma aula normal, ao mesmo tempo que 

recolhemos dados relativos ao desempenho dos alunos, devemos fomentar o 

ensino e a aprendizagem. Isto é de extrema complexidade e dificuldade para um 

estudante estagiário que está a lecionar a sua quinta aula e a realizar a primeira 

avaliação prognóstica numa turma com 22 alunos.  

Curiosamente, ou não, os alunos que demonstravam uma maior 

disponibilidade motora eram os mesmos que apresentavam um melhor 

desempenho no jogo na modalidade de basquetebol, bem como nas restantes 

modalidades coletivas. Ao apresentar esta reflexão ao professor orientador, o 

mesmo afirmou que caso fizéssemos uma experiência onde ele avaliaria os 

alunos sem observar os meus critérios de êxito, no final da avaliação, as nossas 

avaliações iriam coincidir quase na totalidade. O mesmo afirmou ainda que, a 

experiência na observação e o conhecimento profundo da modalidade, no que se 

refere aos critérios de êxito e nos erros técnicos mais comuns das habilidades 

motoras, são os pressupostos base para realizarmos uma boa avaliação.  

Apesar de não conseguir avaliar todos os critérios de êxito definidos para 

cada habilidade motora, consegui identificar níveis de desempenho distintos na 

turma. Assim, era necessário projetar o ensino e aprendizagem de forma 

diferenciada com o intuito de corresponder às necessidades de todos os alunos. 
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Neste sentido, teria que haver uma diferenciação dos objetivos e das metas a 

alcançar bem como das tarefas propostas. Assim, a avaliação prognóstica é o 

ponto de partida para o planeamento para que este corresponda e vá de encontro 

às necessidades dos alunos. 

 

Avaliação Formativa 

 

A avaliação é considerada um meio e não um fim em si mesma (Bento, 

2003). A avaliação funciona como um caminho que permite analisar um conjunto 

de fatores e com isso chegar a conclusões sobre o ensino. 

A avaliação formativa revela-se uma ferramenta de grande importância 

para o professor, uma vez que permite um controlo da qualidade do processo de 

ensino e aprendizagem. Informa o professor sobre a sua ação pedagógica 

permitindo-o reformular estratégias e notificando-o também sobre a evolução dos 

alunos. Corroborando esta ideia, Pires (2005) entende que a avaliação formativa 

informa sobre o desenvolvimento e o processo do aluno, permitindo reajustar 

estratégias pedagógicas com o objetivo de melhorar o processo de 

aprendizagem. 

Este tipo de observação requer acuidade e treino. No início do estágio, 

dadas as preocupações a ter em conta (como a organização da aula, o controlo 

da turma em termos de comportamento, de ensino-aprendizagem, localização no 

espaço, distribuição de tarefas e FB.’s, etc.), foi difícil desenvolver avaliação 

formativa. No entanto, após a aula, consegui realizar os registos necessários, no 

momento em que efetuava a reflexão, revendo mentalmente o desempenho dos 

alunos. Diversas vezes durante a aula refletia sobre o desempenho de um aluno 

durante a aula mas não registava. Posteriormente, refletia sobre essa reflexão 

realizada na aula (reflexão sobre a reflexão na ação), valorizando ou penalizando 

o aluno no que concerne ao seu desempenho ou comportamento. 
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Avaliação Sumativa 

 

A avaliação sumativa confirma os resultados provenientes de uma 

avaliação formativa constante e consistente. O acompanhamento permanente 

das aulas pela professora cooperante tornou-se uma mais-valia na hora de 

realizar a avaliação sumativa. Os resultados passaram sempre pelo aval da PC, 

tranquilizando-me face a tal responsabilidade, permitindo realizar uma avaliação 

justa e coerente.  

A avaliação sumativa era sem dúvida uma grande responsabilidade para o 

professor, um “incómodo necessário” como afirma Bento (2003). Aquando da 

avaliação era necessário saber o que observar para saber o que avaliar. Saber 

escolher os critérios certos, os mais importantes dentro de cada habilidade motora 

era fundamental para realizar uma avaliação fidedigna. Carvalho (1994) refere 

que os procedimentos de recolha e registo de dados para a avaliação deverão ser 

realizados através de um sistema fácil, económico e eficaz. Ou seja, a escolha 

dos critérios bem como a tabela de registo deverão ser os mais exequíveis 

possíveis.  

Na EPVC, na disciplina de EF, a avaliação sumativa dos alunos em geral 

recai sobre as seguintes quatro áreas: saber fazer (habilidades motoras e aptidão 

física), saber (cultura desportiva) e saber estar (conceitos psicossociais), com as 

percentagens 60% (40% para habilidades motoras e 20% para aptidão física), 

10% e 30% respetivamente.  

A avaliação das habilidades motoras realizou-se no final de cada UT. De 

forma a ser congruente o protocolo de avaliação utilizado nesta avaliação era o 

mesmo da avaliação prognóstica. Contudo, na avaliação sumativa classificaria os 

alunos de 0 a 5 valores ao contrário da avaliação prognóstica onde os classificava 

por níveis de desempenho.  

Quanto à avaliação da aptidão física, no primeiro período, esta foi avaliada 

através da aplicação de uma bateria de testes – Fitnessgram. Esta bateria avalia 

as capacidades motoras, a resistência, força e flexibilidade dos alunos. A 

interpretação dos resultados é efetivada através das tabelas que constam no 

Manual do Fitnessgram.  
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Recorri ainda ao uso de materiais audiovisuais, para filmar o desempenho 

dos alunos e posteriormente realizar uma posterior avaliação em casa. Desta 

forma, garanti um maior controlo da turma e do espaço durante a aula, permitindo 

também uma avaliação mais fidedigna uma vez que revisei o desempenho dos 

alunos a vezes necessárias. A presença da PC e dos colegas estagiários durante 

as aulas de avaliação foi fundamental para garantir a filmagem.  

 

4.5 A Instrução  

 

A comunicação é um pressuposto base para ser professor. O ensino e a 

aprendizagem regem-se tendo por base a comunicação verbal e não-verbal, para 

que a partilha de informação e conhecimento seja conseguida. Corroborando esta 

ideia, Mesquita e Rosado (2009) afirmam que a capacidade de comunicação é 

um fator determinante da eficácia pedagógica no ensino da EF.  

Sentia-me confiante quanto à capacidade de comunicar com os alunos 

mesmo antes de começar a lecionar. Várias experiências passadas ajudaram-me 

a adquirir esta confiança e a desenvolver um discurso fluente e cativante para 

chegar aos alunos. Realizei teatro amador num clube, colocando o meu discurso 

à prova para dezenas de pessoas desde muito cedo. Como evidenciei na 

dimensão pessoal deste relatório, possuo relativa experiência em lidar com 

crianças e jovens uma vez que, há um ano, desempenho funções de treinador.  

Ainda assim, sabia que o primeiro contacto com os alunos seria importante 

e poderia influenciar o resto do EP. Neste sentido, pensei e refleti previamente 

qual seria a abordagem a ter com os alunos na primeira aula. Quais seriam as 

primeiras palavras que iria dirigir à turma? Que tom de voz deveria utilizar? Que 

postura deveria apresentar? Estas foram algumas das inquietações com que me 

deparei no dia anterior à primeira aula. Devido a estas inquietudes, decidi preparar 

um breve discurso para a aula de apresentação. “Bom dia, o meu nome é Luís 

Miranda e serei o vosso professor de EF. Agora, gostaria de vos conhecer um 

pouco melhor e queria que me dissessem o vosso nome, a vossa idade e qual a 

modalidade que praticam.” Um discurso claro e conciso, pois não me queria 

alongar em demasia nas palavras visto que o nervosismo estaria presente. Neste 
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sentido, é importante uma seleção criteriosa das palavras a utilizar e uma filtragem 

da informação mais relevante (Mesquita e Rosado, 2009).  

Sobre a instrução nos momentos iniciais da aula Siedentop (1991) refere 

que o professor deve fazer referência aos objetivos e à utilidade da sessão, deve 

centrar-se na apresentação dos conteúdos fundamentais, das normas 

organizativas e, possivelmente, da primeira atividade a desenvolver. O mesmo 

autor (Siedentop, 1991) refere ainda que a instrução deve ser breve e focada 

sobre os aspetos essenciais, de maneira a garantir a manutenção da atenção dos 

alunos e a compreensão da matéria. Esta foi uma preocupação desde o início das 

aulas, apesar de possuir uma turma com alunos muito focados e atentos à 

informação por mim transmitida. Numa fase inicial do processo de ensino e 

aprendizagem, senti a necessidade de ensaiar previamente a minha instrução 

inicial, com a descrição dos objetivos da aula e com a apresentação da primeira 

tarefa. Desta forma sentia-me mais seguro pois considerava importante uma 

abordagem inicial forte para focar os alunos na aula desde o momento que 

começava a falar. Corroborando esta ideia, Mesquita e Rosado (2009 p. 95), 

referem que “o professor deve dirigir-se aos alunos de forma a ser ouvido por 

todos, devendo ser planeada, de maneira a ser considerada como interesse para 

os alunos”. Arends (1997) indica ainda que, o período de instrução inicial é 

instável, uma vez que os alunos vêm de contextos onde as normas 

comportamentais são diferentes, sendo importante iniciar rapidamente e com 

segurança.  

Uma das maiores dificuldades sentidas ao nível da instrução estava 

relacionada com a apresentação das tarefas motoras. Segundo Rink (1993), o 

conteúdo destas, pretende esclarecer o aluno sobre os objetivos a alcançar, a 

organização da própria prática, nomeadamente na formação de grupos, na 

determinação de espaços, equipamentos entre outros. Numa fase inicial do 

processo ensino e aprendizagem, isso foi ainda mais notório. Senti muitas 

dificuldades em descrever a tarefa motora aos alunos e a dinâmica da mesma, 

com a demonstração o tempo ainda se alongava mais. Devido a estes fatores, a 

instrução necessitava de se tornar mais concreta e concisa. As tarefas não eram 

claras para todos e os alunos como foi reportado na reflexão da aula 11 e 12: 
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“No exercício de introdução ao lançamento na passada, voltei a utilizar a ajuda do 

Ricardo para demonstrar o exercício. Mais uma vez, um exercício analítico e sem 

oposição onde os alunos voltaram a sentir grande dificuldade em realiza-lo. 

Apesar da demonstração, os alunos com um desempenho mais baixo 

interrogaram-me várias vezes sobre a dinâmica da tarefa, o que provocou um 

excessivo tempo de instrução e muitas paragens no início da tarefa. 

Possivelmente, a minha instrução foi confusa para os alunos e a linguagem não 

foi de encontro às suas necessidades ”.  

A criação de grupos de trabalho também despendeu muito tempo. Para 

melhorar este aspeto negativo, decidi criar os grupos no momento em que 

planeava a aula, levando para a aula os grupos já formados e assinalados no 

plano de aula de forma a reduzir o tempo de instrução. “Para reduzir o tempo de 

instrução e demonstração, decidi colocar os alunos por grupos como na aula 

anterior. Isto permitiu uma organização da turma muito rápida e eficaz. Facilmente 

os alunos identificaram o seu grupo, vestiram o colete e dirigiram-se para o 

espaço indicado pelo professor” (Reflexão da aula 13).  

A demonstração foi sem dúvida outro aspeto importante para a 

aprendizagem, não tendo sido esquecida. Normalmente sempre andou conciliada 

com a informação sobre a tarefa e os conteúdos de ensino introduzidos ou 

exercitados. Na minha opinião podemos encurtar o tempo de instrução com a 

exemplificação dos exercícios. Quando os exercícios eram complicados era eu 

quem demonstrava, caso contrário pedia sempre para um aluno o fazer. Como a 

turma era constituída por alunos com poucas vivências em modalidades 

desportivas, a demonstração conferia aos alunos uma imagem mental mais clara 

do movimento pretendido. Rink (1994) afirma que a demonstração, em parceria 

com a exposição dos conteúdos, tem um papel fundamental, uma vez que 

possibilita a visualização por parte dos praticantes do movimento a efetuar. 

Como a turma era muito heterogénea, sobretudo nas modalidades 

coletivas, senti a necessidade de adequar a minha instrução às necessidades dos 

alunos. Nas modalidades que o ensino foi realizado por níveis de desempenho, a 

instrução ao grupo de nível de desempenho mais elevado era muito rápida, uma 

vez que os alunos percebiam facilmente a dinâmica da tarefa e os objetivos da 



 

60 
 

Realização da Prática Profissional 

mesma visto que estão aculturados ao treino desportivo. Por seu lado, nos grupos 

de alunos de nível de desempenho inferior, a instrução era muito mais cuidada, 

utilizando uma linguagem de fácil compreensão e utilizando diversas vezes a 

demonstração, realizada por mim mesmo ou por um aluno com um bom nível de 

desempenho. Neste sentido, a demonstração assumiu para mim grande 

importância, fazendo jus à máxima “uma imagem vale mais que mil palavras”. 

Posteriormente a um momento de informação deve surgir a verificação da 

qualidade com que essa informação chegou aos alunos. Esta avaliação pode ser 

realizada através do questionamento. Este método de interação com os alunos é, 

na minha opinião, uma ótima estratégia para averiguar a perceção que os alunos 

retiraram das palavras proferidas pelo professor. A utilização do questionamento 

passou a ser frequente nas minhas aulas, quando as tarefas, as dinâmicas das 

mesmas, ou os conteúdos eram novos e complexos para os alunos. Isto permitiu-

me solucionar muitos problemas ao nível da compreensão dos alunos, 

principalmente dos alunos que não estavam familiarizados com o treino de 

qualquer modalidade desportiva e sentiam muita dificuldade em compreender as 

tarefas propostas. Mesquita e Rosado (2009, p. 101) vão de encontro a esta ideia, 

afirmando que “a otimização dos momentos de instrução passa pela utilização 

regular do questionamento. Após um período de informação, de apresentação de 

matéria nova, de organização dos grupos, etc., é muitas vezes necessário 

verificar o grau de compreensão da informação transmitida. Na realidade, após 

estes períodos, muita informação não foi recebida ou percebida, e muitas dúvidas 

podem existir”.  

Após a realização da tarefa motora pelo aluno, o mesmo deve receber um 

conjunto de informações sobre a qualidade das suas ações, para que o seu 

desempenho melhore. Esta informação é normalmente designada por feedback 

pedagógico. Numa fase inicial do estágio profissional a emissão de feedback’s, 

foi alvo de algumas críticas por parte da professora cooperante e por parte do 

professor orientador.  

Na reunião 12 com a professora cooperante a reflexão evidencia alguns 

erros nesta matéria. “Na presente reunião a professora apresentou alguns erros 

relativos à emissão do feedback. Apesar do feedback não ser a componente 
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central da minha avaliação neste primeiro período, a docente alertou para a 

necessidade de respeitar o ciclo de feedback. Por diversas situações, após a 

emissão do feedback, virei as costas aos alunos, não cumprindo o ciclo de 

feedback. Algo que me extrapolou por completo sem que tenha percebido este 

erro durante a prática pedagógica, mas que procurarei prontamente corrigir nas 

próximas sessões”. Também na reflexão da aula 32 e 33, observada pelo 

professor orientador voltamos a refletir sobre o assunto. “Ainda relacionado com 

os feedbacks, o professor também sugeriu que deveria ter em atenção aos ciclos 

de feedbacks. Ou seja, não chega só observar e dirigir o feedback ao aluno. O 

ciclo não termina aqui, é necessário voltar a observar para ver se o aluno corrigiu 

o erro e, se necessário, voltar a dirigir um novo feedback”. Pieron e Delmelle 

(1982) referem uma série de comportamentos que o professor deve cumprir para 

emitir um feedback: Observar e identificar o erro; tomar uma decisão; emitir o 

feedback pedagógico; observar alterações no comportamento do aluno e 

transmitir um novo feedback. Como podemos verificar, segundo os autores e tal 

como a professora apontou, não cumpria o ciclo de feedback, o que poderia 

colocar em causa a aprendizagem dos alunos. 

Dado que o controlo da turma (componente avaliativa do EP do primeiro 

período) estava assegurado, tentei desde logo corrigir e melhorar a minha 

intervenção ao nível de feedback e instrução. Deixei de abandonar os alunos após 

a transmissão de informação, sem primeiro verificar se a mesma foi assimilada 

com clareza e se os erros foram corrigidos e deixaram de existir.  

Outra dificuldade por mim encontrada durante o EP, na emissão de 

feebacks esteve relacionada com a deteção do erro e a posterior correção do 

mesmo. Esta dificuldade foi sentida principalmente nas modalidades coletivas 

onde queria controlar tudo e todos os alunos e por vezes não detetava erros 

cruciais na execução por parte dos alunos. O conhecimento específico das 

modalidades e das habilidades introduzidas e exercitadas influencia em muito o 

diagnóstico. Segundo Hoffman (1997) a adequação do feedback e o seu valor 

para a aprendizagem resulta da otimização da deteção do erro e a organização 

do feedback. Uma ferramenta muito útil para identificar erros de prestação foi a 

realização do Modelo de Estrutura do Conhecimento (MEC) de determinada 
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modalidade. Na descrição das habilidades motoras, fiz referência aos erros mais 

comuns cometidos pelos alunos. Assim, partia para as aulas previamente 

preparado para as dificuldades que os alunos iriam encontrar e para os erros que 

iriam cometer. Rosado (1995) refere que a competência de diagnóstico dos 

professores implica o conhecimento prévio dos modelos de execução e dos 

contextos em que se realiza, de maneira a que possam determinar os erros de 

execução. A partir de certa altura, com a preparação prévia dos erros mais 

comuns, conseguia já antecipar os erros que os alunos iriam cometer em 

determinado exercício e lá estava eu a dirigir as palavras-chave, concretas e 

concisas, ajudando-os a evoluir.  

No final da sessão era frequente realizar uma revisão dos conteúdos 

abordados, habilidades motoras e cultura desportiva. Por diversas vezes, utilizava 

questões para realizar uma síntese final da aula, colocava algumas perguntas aos 

alunos no sentido de perceber se a informação transmitida ao longo das aulas, foi 

clara para todos. Estas questões serviam também para avaliar a atenção dos 

alunos durante a transmissão da informação. Por vezes apercebia-me que alguns 

alunos estavam distraídos e, com estas questões, voltava a cativar a sua atenção. 

Após um período de revisão dos conteúdos, os objetivos do discurso eram 

direcionados para o comportamento social da turma. Este comportamento era, 

em geral, excelente em toda a turma. No entanto, pontualmente, alguns alunos 

fugiam ao padrão. Assim sendo, uma das funções do professor formar alunos 

competentes e socialmente disciplinados, sentia-me na obrigação de modelar 

determinadas atitudes e ações. Neste sentido, providenciava um discurso 

direcionado para o comportamento da turma na aula de EF e dentro da 

comunidade escolar. 
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5. Participação na Escola e Relações com a Comunidade 

 

A atividade de um professor não se resume ao ensino dentro de uma sala 

de aula. Esta atividade está inserida dentro de uma comunidade escolar sendo 

necessária a participação e os esforços de todos os elementos a ela pertencentes 

para se alcançar determinados objetivos. Exige-se uma participação ativa do 

professor nas atividades não letivas. Assim, o estágio profissional não se refugia 

apenas na realização da prática pedagógica, como também com o envolvimento 

dentro da comunidade escolar.  

Relembro que desde o primeiro dia que entrei na EPVC, a professora 

cooperante tentou-nos integrar na escola desde o primeiro dia, apresentando 

cada estudante estagiário ao pessoal docente e não docente. Mostrou-nos ainda 

todas as instalações, como também indicou docentes com os quais poderíamos 

contar para enriquecer ainda mais o nosso percurso.  

A PC caracteriza-se como uma pessoa extremamente dinâmica, 

empenhada e muito profissional. Muitas atividades presentes no planeamento 

anual da escola, diretamente ligadas à EF ou não, eram realizadas pela 

professora. 

Com tal dinamismo e participação ativa na escola, a professora contagiou 

o grupo de estágio, fazendo com que tivéssemos uma participação ativa numa 

variedade de atividades. Participei ativamente em todas as atividades realizadas 

pelo grupo de EF, auxiliei a professora responsável pelo Desporto Escolar, 

participei nos jogos de futebol “professores vs alunos” e tive ainda um papel ativo 

no projeto de “Educação para a Saúde”.  

 

5.1 Participação em atividades não letivas 

 

A organização de atividades não letivas no âmbito da EF é 

responsabilidade do respetivo grupo. Estas atividades não são de carater 

obrigatório, mas permitem aos alunos outra relação com o meio escolar que a 

educação física não proporciona. A EPVC possui no seu plano anual de 

atividades, um dia de cada mês reservado à realização de atividades 
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competitivas, organizadas pelo grupo de EF. As atividades competitivas 

realizadas pelo grupo foram o “Corta-Mato Escolar”, “Torneio de Basquetebol”, 

“Megasprint”, “Torneio de Andebol”, “Torneio de Tag Rugby”, “Torneio de 

Badminton” e “Torneio de Futebol”.  

A primeira atividade em que estive inserido foi na organização do “Corta-

Mato Escolar”. Esta atividade, apesar de ser da responsabilidade do grupo de 

Educação Física, apenas foi desempenhada pelos elementos do núcleo de 

estágio, tal como todas as atividades competitivas realizadas ao longo do ano 

letivo. Não posso deixar de demonstrar o meu desagrado face a este aspeto, tal 

como o demonstrei aquando da elaboração deste tipo de atividades. Era uma 

tarefa do grupo, pelo que deveria ser realizada por todos os elementos pois, desta 

forma, evitavam-se falhas de comunicação e desentendimentos que surgiram no 

dia das competições, onde ai sim, estavam presentes todos os elementos do 

grupo.  

A turma teve uma participação em massa nesta prova, uma vez que a 

grande maioria da turma esteve presente nesta competição. Foi um motivo de 

orgulho verificar que os alunos estavam motivados e com vontade de participar. 

Esta situação revela que os objetivos da EF estão a ser alcançados, que os alunos 

estão fidelizados e comprometidos com a disciplina.  

O compromisso e a responsabilidade estiveram sempre presentes na 

turma ao longo do ano. Desde início consegui chegar aos alunos, consegui 

motiva-los, convence-los a participar a aderir às atividades propostas. A 

participação em massa nesta prova comprova a fidelização dos alunos ao 

professor e à disciplina de EF.  

Três alunos conseguiram atingir o pódio no seu escalão. No género 

masculino, um aluno atingiu o terceiro lugar do pódio e no género feminino duas 

alunos alcançaram o segundo e terceiro lugares. Estes foram motivos mais do 

que suficientes para, no final da prova, me sentir um professor realizado e 

orgulhoso. Sentir que estava a caminhar no sentido correto e que tinha 

estabelecido, já nesta fase um clima de empatia, respeito e compromisso com a 

turma. A partir daqui, restava-me ser ambicioso e proporcionar um ensino de 

qualidade.  
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Relativamente ao “corta-mato escolar” fui muito crítico no que confere aos 

moldes em que o mesmo fora realizado. Um dos pontos que mais batalhei no dia 

da competição foi esta desenrolar-se durante o período de aulas, não existindo 

interrupção do horário escolar para que a restante comunidade assistisse à prova. 

Enquanto aluno, sempre participei no corta-mato. Mais do que ganhar ou perder, 

mais do que a prova em si mesma, recordo todo o ambiente que se vivia naquele 

dia. A escola parava para assistir! Professores, alunos, diretores, funcionários, 

todos assistiam à competição e torciam pelos participantes! Vivia-se claramente 

um clima competitivo e de festividade durante uma manhã de fortes emoções.  

Na prova de corta-mato realizada na EPVC não se verificou um ambiente 

festivo a que estava habituado. Não se ouviam gritos de apoio, não se ouviam 

palmas, incentivos, não se ouviu rigorosamente nada! Na hora da chegada à 

meta, os atletas não eram incentivados, apoiados ou reconfortados. Apenas os 

professores de EF presenciavam a gloriosa e triunfal chegada à meta.  

Na hora de subir ao pódio os aplausos vinham apenas dos professores de 

EF e dos restantes alunos que competiram, não se vivenciando o clima de 

entusiasmo e euforia merecidos. Podemos então afirmar que esta prova se 

distanciou do pensamento de Siedentop (1996) sobre a competição na escola. 

Segundo o autor, a competição, dentro de um ambiente festivo, é um excelente 

catalisador para fomentar experiências positivas aos alunos e a otimização de 

uma atividade autossustentada. 

A falta de adesão da restante comunidade escolar não se verificou apenas 

nesta prova. Como evidencio na reflexão da prova de MegaSprint: “Um aspeto 

negativo foi a falta de comparência dos alunos que estavam previamente inscritos. 

Ao que tudo indica, muitos destes alunos não compareceram à prova porque 

estavam a realizar teste a uma disciplina à hora da prova. Mais uma vez, alguns 

docentes voltam a desrespeitar o regulamento da escola onde é referida a 

impossibilidade de realizar testes nos dias das atividades competitivas.” 

Podemos verificar aqui a desvalorização que a EF tem sofrido ao longo dos 

tempos pelos professores das restantes disciplinas e pela comunidade escolar 

em geral. O próprio Ministério da Educação implementou reformas políticas, 

nomeadamente no ensino secundário que evidencia ainda mais a desvalorização 
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da nossa disciplina. Uma vez que a classificação na disciplina de Educação Física 

deixou de contar para o apuramento da média final, não entrando assim em linha 

de conta para a nota com que se candidatam ao ensino superior. Apesar desta 

realidade não pertencer à nossa escola, serve para alertar para a desvalorização 

que a EF tem sofrido ao longo dos anos.  

Atividades que apesar de despenderem muito tempo na sua organização, 

são uma mais-valia para o desenvolvimento profissional, uma vez que a atividade 

de professor vai muito para além do trabalho desenvolvido na sala de aula. Sem 

dúvida que a organização de todos os torneios enriqueceu substancialmente o 

estágio e ofereceu competências importantes para a atividade docente.  

Ao mesmo tempo, a possibilidade de organizar eventos desportivos, 

constitui-se quase como um pressuposto fundamental para sermos professores 

de EF ativos e dinâmicos dentro da comunidade escolar.  

A atividade competitiva mais difícil de organizar foi o torneio de badminton. 

Em primeiro lugar porque contávamos com cerca de 190 alunos a participar, num 

total de 186 jogos. Se acrescentarmos que estes jogos estão distribuídos por um 

total de 10 campos, podemos ter uma noção da complexidade e dificuldade em 

organizar tal atividade. 

Contudo, senti-me plenamente realizado no final do torneio em causa. 

Senti que o meu papel em conjunto com os restantes estudantes estagiários e a 

PC foram determinantes para o sucesso desta atividade. A preparação foi de tal 

ordem no dia da sua realização tudo funcionou como era previsto e os objetivos 

foram claramente alcançados.  

Não irei especificar todas as tarefas que a presente competição envolveu 

na sua organização, contudo, farei referência à qual considero a chave para o 

sucesso da atividade supracitada. A construção de um quadro competitivo gigante 

esteve na origem de tal feito. O quadro competitivo continha o jogo, a eliminatória 

à qual o jogo pertencia, o campo onde se realizava e a respetiva hora. Isto permitiu 

aos professores agilizar o processo de eliminatórias e encaminhar os alunos para 

os respetivos campos. Para os alunos, tornou-se também muito mais fácil uma 

vez que apenas chegavam junto do professor, transmitiam o resultado do jogo e 
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em caso de vitória ficavam desde logo a saber contra quem jogariam o próximo 

jogo, a hora e o campo.  

O jogo “professores vs alunos”, foi outra atividade aberta à comunidade 

escolar, à qual aceitei o convite realizado pela professora cooperante. Relembro 

o que senti enquanto equipava, no balneário, com restantes professores. Voltei a 

sentir já não era mais aluno e que o meu estatuto mudara. Pensei em todos os 

jogos “professores vs alunos” que participei na condição de aluno. Aquele seria o 

primeiro jogo que estaria na condição de professor causando uma certa nostalgia 

dentro de mim.  

Passar a pertencer à equipa dos professores trouxe saudades dos tempos 

em que era aluno. Simbolizava que a vida profissional chegara, que os tempos 

enquanto aluno terminaram e que a partir de agora iria entrar no mercado de 

trabalho. 

Antes do pontapé inicial percebeu-se a enorme adesão da restante 

comunidade escolar a este evento. Na bancada presenciavam ao jogo 

professores, funcionários e vários alunos que torciam efusivamente pelos seus 

colegas, num ambiente festivo e entusiasta. Isto demonstra a importância que 

este evento possui para a comunidade escolar. Ao mesmo tempo, revela a 

disponibilidade demonstrada pela comunidade escolar para presenciar esta 

atividade.  

Daqui podemos retirar algumas ilações e reflexões sobre o sucesso desta 

atividade contrastando com o insucesso de outras (sobretudo ao nível da adesão 

da comunidade escolar). Comparativamente com outras atividades não letivas, o 

jogo “professores vs alunos” teve uma adesão muito superior, sobretudo porque 

se realiza num período de interrupção de aulas. Isto é, ao quarto dia semanal 

durante a tarde não existem aulas na EPVC. Este espaço no horário é destinado 

para os professores agendarem reuniões dos respetivos grupos e outras 

atividades. Neste sentido, as atividades competitivas teriam um impacto muito 

superior na comunidade escolar caso fossem realizadas à quarta-feira da parte 

da tarde. 

Assim, todos os professores poderiam assistir aos eventos sem abdicar de 

lecionar as respetivas aulas, da mesma forma que os alunos não perderiam tempo 
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de aula para participarem. Contudo, o número de participações dos alunos 

poderia diminuir substancialmente, uma vez que é uma atividade realizada fora 

do período de aulas, não estando os alunos obrigados a permanecer na escola 

durante este período.  

A organização destas atividades permitiram adquirir valências e 

competências fundamentais para a atividade docente. Dotou-me de certas 

ferramentas para no futuro tornar-me também um professor proactivo e não 

reativo. Permitiu-me adquirir capacidade de organização, de liderança, de 

trabalho em grupo entre outras.  

Como já referi anteriormente neste documento, o dinamismo com que a 

professora cooperante participa na comunidade escolar é contagiante e acredito 

que são necessários mais professores com esta entrega, este dinamismo e este 

gosto pela escola para que a escola seja um espaço cada vez melhor.  

O trabalho desenvolvido pelo núcleo de estágio, eleva o nome da 

Educação Física dentro da escola, permitindo que ela se afirme e não caia em 

esquecimento dentro da comunidade escolar. Promover a sua disciplina, mobilizar 

a comunidade escolar para a prática de atividades competitivas é também uma 

das funções do professor de EF.  

Neste sentido, reconheço um enorme contributo que estas atividades me 

ofereceram, desenvolvendo em mim competências e capacidades fundamentais. 

 

5.2 O Projeto de Educação para a Saúde 

 

O projeto de Educação para a Saúde ao qual a escola aderiu, tem como 

objetivo a criação de atividades promotoras de saúde e bem-estar nos alunos. Foi 

proposto pela PC a adesão a este programa em vez do acompanhamento ao 

diretor de turma. Uma vez que o Desporto Escolar estaria ao encargo de um 

professor com horário incompleto, este projeto foi a alternativa ideal para 

promover aos alunos um conhecimento mais aprofundado sobre a modalidade de 

futebol.  

Como estou familiarizado com o treino de futebol em crianças e jovens, foi-

me proposta esta atividade, a qual aceitei com bom grado e que me deixou 
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empolgado uma vez que estaria ligado à minha modalidade de eleição e da 

grande maioria dos alunos. Estavam então reunidos todos os pressupostos para 

ser um projeto de sucesso. 

O projeto de Educação para a Saúde tinha lugar todas as quartas feiras 

das 14:20h às 15:05h no pavilhão da escola. Poderiam participar alunos de ambos 

os sexos e de diversas idades. O único critério de exclusão eram as faltas 

disciplinares. Ou seja, alunos com falta disciplinar naquele período escolar, não 

poderiam participar na atividade durante aquele tempo. Uma medida com a qual 

concordei plenamente e permitiu incutir, aos alunos mais irreverentes, algum 

sentido de responsabilidade.  

A atividade foi realizada em conjunto com um colega do núcleo de estágio, 

também ele ligado ao treino de futebol. Concordamos em destinar as duas 

primeiras semanas para a captação de alunos, uma vez que não conseguimos 

prever um número exato de alunos que iriam aderir. Verificou-se uma tímida 

adesão numa fase inicial do projeto. Contudo, com o passar do tempo, a 

mensagem foi passando, e o número de alunos a frequentar a atividade foi 

aumentando. O número de alunos aumentou de tal ordem que decidimos dividir o 

grupo em dois e cada um ficaria responsável por orientar o seu grupo.  

Posteriormente, sentimos a necessidade de criar algo que motivasse os 

alunos e os filiasse à atividade. Algo aliciante, que os comprometesse com o 

projeto. 

Criamos uma competição interna, na qual as equipas jogavam entre si de 

duas em duas semanas. Esta foi uma estratégia que empolgou e entusiasmou os 

alunos. A competição motiva os alunos para a prática, aumenta o seu rendimento 

dentro da tarefa e diminui o número de comportamentos desviantes. 

Relembro encontros com os participantes na atividade nos corredores da 

escola, onde várias vezes fui interpelado pelos alunos: “Professor! Amanhã temos 

jogo a contar para o torneio não temos?”. Dias após os jogos era frequentemente 

abordado por alunos quer da minha equipa, quer da equipa adversária: “A sua 

equipa perdeu! Estamos à vossa frente com mais 3 pontos!” e ainda: “Professor! 

Hoje temos que ganhar se não eles voltam a empatar connosco em pontos”. 

Expressões que congratulam o trabalho desenvolvido durante o projeto e 
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constituem-se como um objeto de avaliação da qualidade do processo. Segundo 

Siedentop (1987) ao proporcionar aos alunos experiências competitivas 

autênticas, aproximamos a escola do desporto, evitando abordagens 

descontextualizadas. 

Na atividade seguinte à competição, cada equipa realizava o treino 

separadamente. Falávamos sobre o jogo passado, relembrando os aspetos 

positivos e negativos do jogo e trabalhávamos tentando melhorar os aspetos 

tático-técnicos que considerava importantes tendo em conta as dificuldades dos 

alunos.  

Grande parte do treino, se não a totalidade era destinado ao 

desenvolvimento da capacidade de jogo através da compreensão tática do 

mesmo. Por outras palavras, afastava-se do ensino tradicional das habilidades 

básicas do jogo e do ensino das técnicas isoladas. Os alunos eram confrontados 

com uma situação problema, materializada através de uma forma de jogo, à qual 

procuravam dar respostas na busca de soluções. Caracterizava-se como uma 

descoberta guiada, onde observava e jogo e procurava ajudar os alunos dando-

lhes também autonomia para resolverem o problema. 

O último dia do projeto foi também o último dia da competição interna. 

Caracterizou-se por um dia em clima de festividade e entusiamo. No final deu-se 

a entrega dos troféus e teve lugar uma sessão fotográfica com todos os 

participantes.  

Nos dias posteriores ao torneio de encerramento, voltei a ser abordado por 

alguns alunos da equipa adversária, que relembravam a vitória na competição. O 

que me permite retirar conclusões positivas sobre o projeto bem como da forma 

como foi estruturado e organizado. Concluindo que a competição e o entusiamo 

por nós (estudantes estagiários) transmitido foram os pressupostos para o 

sucesso deste projeto. Como refere Siedentop (1991), um professor ao ensinar 

uma atividade pode fazê-lo com mais ou menos entusiasmo. A sua presença ou 

a sua ausência na mensagem transmitida, tona-a mais ou menos convincente.  
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5.3 A realidade do Desporto Escolar  

 

Apesar de não ter uma participação ativa no desporto escolar, acompanhei 

a professora responsável pelo projeto, sempre que possível e sempre que fui 

solicitado para tal. A modalidade adotada foi o Tag Rugby. Uma modalidade nova, 

que começa a ganhar adeptos e participantes. Foi concebida para se realizar em 

pisos duros e sobretudo nas escolas já que normalmente não possuem espaços 

superiores às dimensões de um campo de andebol formal para a prática das 

diversas modalidades. 

A competição neste projeto é muito reduzida, sendo realizada 

pontualmente e sem o carater e a seriedade de uma competição oficial. Assim, 

vários esforços necessitam de ser desenvolvidos para aproximar o desporto 

escolar, do desporto praticado em clubes e associações desportivas.  

Algumas instituições escolares estabelecem protocolos com clubes e 

associações desportivas, aos quais são cedidas as instalações escolares para a 

prática da modalidade. Em contrapartida, as entidades clubísticas participam nos 

campeonatos oficiais da modalidade com o nome da instituição escolar. Estes 

protocolos permitem aos clubes recrutar jogadores dentro da comunidade escolar, 

utilizar as instalações, e facilitar o acesso dos seus jogadores aos treinos uma vez 

que se realizam no mesmo espaço onde estudam. Por seu lado, a escola potencia 

os seus espaços, obtendo lucros monetários pela cedência dos espaços, vendo 

ainda o seu nome presente nos campeonatos oficiais.  

São várias as escolas ou colégios que utilizam estes protocolos, que a meu 

ver vão sim de encontro ao conceito de “Desporto Escolar”. Por um lado, alunos 

da escola podem entrar nas equipas de competição, ou então jogadores que 

interessam ao clube podem ser inscritos na instituição escolar, beneficiando as 

duas entidades. Clubes como a Dragon Force têm protocolos estabelecidos com 

o Colégio de Ermesinde e o Colégio do Rosário na modalidade de futebol, assim 

como outros clubes e escolas noutras modalidades. A primeira entidade tem 

acesso aos espaços durante o período estabelecido no protocolo. Os treinos são 

orientados por treinadores da entidade desportiva e no dia da competição, entram 

em campo com o nome da instituição escolar.  
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Este tipo de protocolos vão de encontro aquilo que entendo como os 

objetivos e as metas do Desporto Escolar. Assim, existe uma clara aproximação 

entre a escola e o desporto e permite que a escola e o clube estejam em constante 

sintonia entre si, que resulta num maior e melhor acompanhamento do aluno 

enquanto atleta. Por outro lado, proporciona uma prática desportiva regular e de 

qualidade aos alunos, que são orientados e treinados por especialistas no treino 

da modalidade.  

Sinto claramente que o desporto escolar deve mudar a sua organização. 

Relatos de professores mais experientes afirmam que o Desporto Escolar está 

mal organizado, existem poucas verbas e adesão é baixa porque o projeto é 

pouco aliciante. Na minha opinião a alternativa que acabei de explicar é uma 

solução viável para um problema existente há anos. Acredito que estes protocolos 

correspondam aos objetivos deste projeto. Acredito que estes protocolos sejam o 

verdadeiro Desporto Escolar.  

 

5.4 A motivação  

 

5.4.1 A motivação e a aprendizagem  

 

Ao longo do presente ano letivo, deparamo-nos com diversos debates 

sobre a motivação dos alunos para a prática. Durante as comunidades de prática 

realizavam-se reflexões sobre que estratégias encontrar para motivar os alunos 

para a prática, o que era necessário para incentivar os alunos a elaborar 

determinada tarefa proposta.  

Relatos durante as reflexões com o PO e a PC evidenciavam que os alunos 

nem sempre se encontravam motivados para desempenhar as tarefas propostas, 

nomeadamente tarefas fechadas e analíticas, ou tarefas que envolvessem o 

desenvolvimento da condição física. Segundo o professor orientador, “para 

aprender é necessário que, primeiro, os alunos queiram aprender, que os alunos 

estejam motivados para aprender” (Reflexões de estágio). Magill (1984) corrobora 

esta ideia afirmando que a relação entre a motivação e a aprendizagem é 

reciproca, ou seja, um aluno pode aprender em consequência da sua motivação 
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ou motivar-se a partir da possibilidade de aprender mais. Serpa (1992) vai de 

encontro a esta linha de pensamento uma vez que acredita que a motivação 

aparece ligada ao comportamento do sujeito, sendo considerada como uma 

causa determinada e condicionante do seu grau de eficácia.  

A motivação é então uma condição necessária para que se desenvolva a 

aprendizagem e consequentemente para o sucesso do ensino. O envolvimento 

dos alunos nas tarefas propostas está dependente de vários fatores, contudo a 

vontade de aprender é um pressuposto base para que o professor consiga 

ensinar. 

A motivação está envolvida em vários aspetos do comportamento, como a 

aprendizagem, desempenho, perceção, atenção, entre outros. Neste sentido, o 

comportamento do Homem pode ser movido por motivos intrínsecos ou por 

motivos extrínsecos.  

 

5.4.2. A motivação intrínseca e extrínseca  

 

O sentido da palavra “intrínseca” refere-se ao que está dentro de uma coisa 

ou pessoa e lhe é próprio, interior, íntimo, inseparável. A palavra “extrínseca” 

significa o que é exterior; não pertencente à essência de uma coisa, o antônimo 

de intrínseca (Dicionário de Língua Portuguesa). Kobal (1996) acrescenta que 

motivação intrínseca é quando a tarefa é realizada com prazer e extrínseca 

quando a tarefa ocorre para atingir um propósito. 

Segundo Marzinek (2004), a motivação pode ser classificada em intrínseca 

e extrínseca. A primeira dá-se quando os alunos realizam atividades por vontade 

própria na escola, surgindo em consequência da própria aprendizagem. O 

material aprendido fornece o próprio reforço, e a tarefa é cumprida porque é 

agradável. Já a motivação extrínseca ocorre quando o aluno é envolvido pelos 

colegas, pelo professor, ou determinados fatores externos que incentivam a sua 

participação nas aulas de Educação Física.  

Cruz (1996) corrobora esta ideia ao afirmar que a motivação extrínseca 

refere-se a recompensas que vem de outras pessoas ou fatores externos, sob a 

forma de reforços positivos e negativos. Por outro lado, os alunos também podem 
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participar por razões intrínsecas. Como alunos que são intrinsecamente 

motivados para serem competentes e para aprenderem novas competências, que 

gostam de exercitar e que querem também divertir-se e aprender o máximo que 

forem capazes.  

Segundo Brito (1994), a motivação refere-se ao conjunto de fatores que 

determinam o comportamento de cada indivíduo. Para que o processo de ensino 

e aprendizagem tenha sucesso, é necessário a presença de alunos motivados 

durante as aulas. Contudo, a motivação dos alunos para a prática da EF pode 

depender de vários fatores.  

 

5.4.3. A importância da motivação para a prática 

 

A motivação para a prática da EF é um tema que desperta grande interesse 

atualmente. A EF divide opiniões quanto à motivação dos alunos para a prática. 

Compreender como otimizar a motivação dos alunos nas aulas de EF é deveras 

importante, para conseguir um desenvolvimento integral dos alunos, de forma a 

potenciar o tempo de exercitação, aumentando a densidade motora.  

A motivação demonstra-se diferente na intensidade e forma em todas as 

pessoas, uma vez que os interesses são diferentes de individuo para individuo. 

Conhecer o que motiva os alunos durante as aulas de EF na escola é de grande 

importância, visto que, conhecendo ou identificando os motivos, irá ajudar na 

melhoria do desempenho dos alunos durante as aulas e também no 

desenvolvimento do professor enquanto profissional competente.  

A motivação constata-se como uma ferramenta importantíssima no 

processo educativo, uma vez que o aluno que aprende tenta alcançar uma 

performance e sua motivação para isso torna-se de importância crucial. Sendo 

assim, o professor deve procurar meios e estratégias que motivem os seus alunos 

a aprender. 

Assim, o presente estudo, visa não apenas caracterizar a motivação 

intrínseca e extrínseca dos alunos para a prática da educação física como 

também comparar os níveis de motivação intrínseca e extrínseca entre géneros, 

na tentativa de perceber se rapazes e raparigas veem a EF de formas distintas.  
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5.4.5. Metodologia  

 

5.4.5.1 Caracterização da amostra 

 

A amostra foi selecionada por amostragem intencional em conjunto com o 

Núcleo de Estágio de Educação Física. O estudo foi realizado em turmas do 3º 

ciclo da Escola Pêro Vaz de Caminha. A amostra compreende 94 alunos, entre 

os quais 42 alunos do sexo masculino e 52 alunos do sexo feminino, com idades 

compreendidas entre os 12 e os 16 anos. Os alunos selecionados são alunos das 

turmas do núcleo de estágio, contendo alunos de uma turma do 7º ano, uma turma 

do 8º ano e duas turmas do 9º ano de escolaridade.  

 

5.4.5.2 Instrumentos  

 

O instrumento de coleta de dados foi o questionário elaborado e 

desenvolvido por Kobal (1996) (ANEXO 2). Trata-se de um questionário referente 

à identificação das motivações intrínsecas e extrínsecas dos alunos para as aulas 

de Educação Física, constituído por três afirmações, com 16 tópicos referentes à 

motivação intrínseca e 16 tópicos referentes à motivação extrínseca. Cada 

afirmação é respondida através de uma escala LIKERT de 5 alternativas: 1 – 

Discordo muito; 2 – Discordo; 3 – Estou em dúvida; 4 – Concordo; 5 – Concordo 

Muito. 

 

5.4.5.3 Recolha de dados 

 

A coleta dos dados foi realizada nos minutos iniciais das aulas de 

Educação Física nos locais e horários a elas destinados. Os questionários serão 

entregues pelo próprio investigador e recolhidos imediatamente após o seu 

preenchimento. 
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Os termos de consentimento livre (ANEXO 3), foram entregues 

previamente aos alunos estudados e retornaram assinados pelos encarregados 

de educação.  

Antes de submeter cada sujeito aos questionários, procedeu-se com uma 

explicação, procurando, assim, mostrar a importância do questionário.  

No momento que foi aplicado o questionário, o pesquisador permaneceu 

no local da aula, para esclarecer qualquer dúvida, tendo todas as coletas sido 

realizadas pelo mesmo pesquisador. 

 

5.4.5.4 Análise dos dados  

 

Os dados foram processados e submetidos à análise, utilizando-se, para 

tal, a estatística descritiva e inferencial.  

Aplicou-se o t-test para amostras independentes, aplicando um nível de 

significância de 0,05. Utilizou-se o programa estatístico SPSS versão 22.0.  

Para análise dos dados obtidos, considerou-se cada item do instrumento 

como variável dependente e a prática federada/ não federada como variáveis 

independentes. 

 

5.4.5.5 Apresentação dos resultados  

 

A Tabela 1 revela os resultados obtidos pelos alunos do 3º ciclo no 

questionário sobre a sua motivação intrínseca para a prática da Educação Física. 

A primeira coluna refere-se às afirmações dos questionários, aos quais os alunos 

responderam numa escala de 0 a 5. A tabela compara as médias entre sexos, 

obtidas em cada tópico do questionário. Na última coluna, verificamos se existem 

diferenças significativas entre os géneros. 
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Tabela 1: Média e desvio padrão da motivação intrinseca , obtidos por alunos do 3º ciclo, para a prática 

da EF 

Motivação Intrínseca 

P
a
rt

ic
ip

o
 n

a
s
 a

u
la

s
 d

e
 E

F
 p

o
rq

u
e
: 
 

Variável Género med±dp t p 

Gosto de atividades físicas 
Masculino 4,5±0,7 

3,365 0,001 
Feminino 3,8±1,0 

As aulas dão-me prazer 
Masculino 4,0±0,9 

2,908 0,005 
Feminino 3,4±1,2 

Gosto de aprender novas habilidades 
Masculino 4,2±0,8 

1,884 0,063 
Feminino 3,9±1,0 

Acho importante aumentar os meus 

conhecimentos sobre desportos e outros 

conteúdos 

Masculino 4,3±0,6 

2,928 0,004 
Feminino 3,8±1,1 

Sinto-me saudável com as aulas 
Masculino 4,4±0,7 

3,174 0,002 
Feminino 3,8±0,9 

G
o
s
to

 d
a
s
 a

u
la

s
 d

e
 E

F
 q

u
a
n
d
o
: 

 

Aprendo uma nova habilidade 
Masculino 4,3±0,7 

2,093 0,039 
Feminino 3,9±0,9 

Dedico-me ao máximo à atividade 
Masculino 4,1±0,9 

2,608 0,011 
Feminino 3,6±1,0 

Compreendo os benefícios das 

atividades propostas na aula 

Masculino 4,3±0,8 
3,611 0,000 

Feminino 3,7±0,7 

As atividades dão-me prazer 
Masculino 4,1±0,9 

3,031 0,003 
Feminino 3,6±1,1 

O que aprendo faz-me querer praticar 

mais 

Masculino 4,3±0,7 
3,652 0,000 

Feminino 3,5±1,1 

Movimento o meu corpo 
Masculino 4,3±0,8 

2,068 0,041 
Feminino 4,0±1,0 

 

N
ã
o
 g

o
s
to

 d
a
s
 a

u
la

s
 d

e
 E

F
 q

u
a
n
d
o
 

 

Não consigo realizar bem as atividades 
Masculino 2,1±1,4 

-4,082 0,000 
Feminino 3,2±1,2 

Não sinto prazer na atividade proposta 
Masculino 2,5±1,4 

-2,055 0,043 
Feminino 3,0±1,1 

Quase não tenho oportunidade de jogar 
Masculino 2,3±1,4 

-2,211 0,030 
Feminino 2,9±1,3 

Exercito pouco o meu corpo 
Masculino 2,3±1,3 

-1,476 0,143 
Feminino 2,8±1,3 

Não há tempo para praticar tudo o que 

eu gostaria 

Masculino 2,8±1,5 
-1,896 0,061 

Feminino 3,3±1,1 
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Relativamente à primeira afirmação referente à motivação intrínseca, 

“participo nas aulas de EF porque”, a variável que apresentou maior média 

motivacional para o sexo masculino (4,5±0,7) foi “gosto de atividades físicas”, 

para o sexo feminino a maior média motivacional (3,9±1,0) foi a variável “gosto de 

aprender habilidades novas”. Ainda na primeira afirmação, a variável que 

apresentou menor média motivacional foi a variável: “as aulas dão-me prazer” 

para ambos os grupos, com (4,0±0,9) para o género masculino e (3,4±1,2) para o 

género feminino.  

Registaram-se diferenças significativas nas variáveis “gosto de atividades 

físicas” (p=0,001), “as aulas dão-me prazer” (p=0,005), “acho importante 

aumentar o meu conhecimento sobre desportos e outros conteúdos” (p=0,004) e 

“sinto-me saudável com as aulas” (p=0,002). 

Na afirmação, “gosto das aulas de EF quando”, o género masculino obteve 

a média motivacional mais elevada em quatro variáveis: “Aprendo uma habilidade 

nova” (4,3±0,7), “Compreendo os benefícios das atividades propostas na aula” 

(4,3±0,8), “O que aprendo faz-me querer praticar mais” (4,3±0,7) e “Movimento o 

meu corpo” (4,3±0,8). Por seu lado, o sexo feminino apresentou maior média 

motivacional na variável “movimento o meu corpo” (4,0±1,0). Quanto à média 

motivacional mais baixa, esta esteve presente nas variáveis “dedico-me ao 

máximo à atividade” (4,1±0,9) e “as atividades dão-me prazer” (4,1±0,9) para os 

rapazes. No sexo feminino, a variável que apresentou menor média motivacional 

foi: “o que aprendo faz-me querer aprender mais” (3,5±1,). 

Verificou-se que os rapazes estão mais motivados com diferenças 

significativas nas variáveis: “aprendo uma habilidade nova” (p=0,039), “dedico-me 

ao máximo à atividade” (p=0,011), “compreendo o beneficio das atividades 

propostas” (p. 0,000), “as atividades dão-me prazer” (p=0,003), “o que aprendo 

faz-me querer praticar mais” (p=0,000) e ainda, “movimento o meu corpo” 

(p=0,041).  

Na afirmação “não gosto das aulas de EF quando”, a variável relativa à 

motivação intrínseca que obteve valores mais elevados, tanto para o género 

masculino como feminino, foi “não há tempo para praticar tudo o que gostaria”, 

com média e desvio padrão de (2,8±1,5) e (3,3±1,1), respetivamente. O valor mais 
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baixo para o sexo masculino verificou-se no item “não consigo realizar bem as 

atividade” (2,1±1,4). No sexo feminino, o item que registou o valor mais baixo foi 

“exercito pouco o meu corpo” (2,8±1,3).  

Verificou-se ainda que as raparigas estão menos motivadas 

intrinsecamente que os rapazes, encontrando-se diferenças significativas nas 

seguintes variáveis: “não consigo realizar bem a atividade” (p. 0,000), “não sinto 

prazer na atividade proposta” (p. 0,043) e “quase não tenho oportunidade de 

jogar” (p. 0,030).  

 

Tabela 2: Média e desvio padrão da motivação extrínseca, obtidos por alunos do 3º ciclo, para a prática 

de EF 

Motivação Extrínseca 

Variáveis Género med±dp t p(<0,05) 

P
a
rt

ic
ip

o
 n

a
s
 a

u
la

s
 d

e
 E

F
 

p
o
rq

u
e
: 

Faz parte do currículo da escola 
Masculino 4,1±0,9 

0,327 0,744 
Feminino 4,1±1,0 

Estou com os meus amigos 
Masculino 4,1±1,1 

-0,729 0,468 
Feminino 4,3±0,9 

O meu rendimento é melhor do que o dos 

meus colegas 

Masculino 3,5±0,9 
3,347 0,001 

Feminino 2,8±1,2 

Preciso de tirar boas notas 
Masculino 4,4±0,9 

2,133 0,036 
Feminino 4,0±1,2 

G
o
s
to

 d
a
s
 a

u
la

s
 d

e
 E

F
 q

u
a
n
d
o
: Esqueço as outras aulas 

Masculino 3,5±1,2 
-0,188 0,852 

Feminino 3,6±1,3 

Os professores e os meus colegas 

reconhecem a minha atuação 

Masculino 3,6±1,0 
1,303 0,196 

Feminino 3,4±1,0 

Sinto-me integrado no grupo 
Masculino 4,3±0,7 

1,290 0,196 
Feminino 4,0±1,1 

As minhas opiniões são aceites 
Masculino 4,0±0,6 

1,978 0,051 
Feminino 3,7±0,9 

Saio-me melhor que os meus colegas 
Masculino 3,6±1,0 

4,421 0,000 
Feminino 2,6±1,1 

N
ã
o
 g

o
s
to

 d
a
s
 a

u
la

s
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e
 

E
F

 q
u
a
n
d
o
: 

Não me sinto integrado no grupo 
Masculino 2,0±1,0 

-1,636 0,105 
Feminino 2,4±1,3 

Não simpatizo com o professor 
Masculino 2,1±1,2 

0,070 0,944 
Feminino 2,1±1,3 

O professor compara o meu rendimento 

com o de outro 

Masculino 2,1±1,2 
-1,329 0,187 

Feminino 2,5±1,2 
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Os meus colegas gozam com as minhas 

falhas 

Masculino 2,1±1,2 
-0,898 0,371 

Feminino 2,4±1,2 

Alguns colegas querem demonstrar que 

são melhores que os outros 

Masculino 2,6±1,3 
-2,226 0,028 

Feminino 3,2±1,5 

Tiro nota baixa 
Masculino 2,1±1,3 

-4,319 0,000 
Feminino 3,2±1,3 

As minhas falhas fazem com que eu não 

pareça bom para o professor 

Masculino 2,0±1,1 
-2,862 0,005 

Feminino 2,7±1,2 

 

Reportando agora os dados relativos à motivação extrínseca dos alunos, 

podemos verificar que se volta a registar a tendência do género masculino uma 

motivação extrínseca superior ao género feminino. 

Na afirmação “participo nas aulas de EF porque:” a variável que apresentou 

maior média motivacional no sexo masculino foi “preciso de tirar boas notas” 

(4,4±0,9). Quanto às, apresentaram médias motivacionais mais elevadas na 

variável “estou com os meus colegas”(4,3±0,9). A variável com menor média 

motivacional “o meu rendimento é melhor do que o dos meus colegas” para ambos 

os géneros, com média e desvio padrão de (3,5±0,9) no género masculino e 

(2,8±1,2) no género feminino.  

Os rapazes apresentaram médias motivacionais superiores às raparigas 

com diferenças estatisticamente significativas nas variáveis “o meu rendimento é 

melhor que o dos meus colegas” (p=0,001) e “preciso de tirar boas notas” 

(p=0,036).  

Na afirmação “gosto das aulas de EF quando”, ambos os sexos 

apresentaram as médias motivacionais mais elevadas na variável “Sinto-me 

integrado no grupo” com uma média e um desvio padrão de (4,3±0,7) nos rapazes 

e (4,0±1,1) nas raparigas. A variável com média motivacional mais baixa nos 

rapazes foi “esqueço as outras aulas” (3,5±1,2) e nas raparigas, “saio-me melhor 

que os meus colegas” (2,6±1,1).   

No item “gosto das aulas de EF quando” observam-se diferenças 

estatisticamente significativas na variável “saio-me melhor que os meus colegas” 

(p. 0,000).  

Na afirmação “não gosto das aulas de EF quando:”, a variável, “alguns 

colegas querem demonstrar que são melhores que os outros”, obteve a média 
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mais elevada tanto para o sexo masculino (2,6±1,3) como para o sexo feminino 

(3,2±1,3). As variáveis que registaram valores inferiores no sexo masculino foram: 

“não me sinto integrado no grupo” (2,0±1,0) e “as minhas falhas fazem com que 

pareça pior que os outros” (2,0±1,1). No sexo feminino, a variável que registou 

valores inferiores foi “não simpatizo com o professor” (2,1±1,3).Verificou-se a 

mesma média motivacional no item “faz parte do currículo da escola”, com uma 

média e um desvio padrão de (4,1±0,9) nos rapazes e (4,1±1,0) nas raparigas. No 

item “estou com os meus colegas”, o sexo feminino obteve uma média e um 

desvio padrão de (4,3±0,9) e o sexo masculino (4,1±1,1), no entanto, não se 

verificaram diferenças estatisticamente significativas neste item.  

Encontraram-se diferenças estatisticamente significativas nas seguintes 

variáveis: “alguns colegas querem demonstrar que são melhores que os outros” 

(p. 0,028), “tiro nota baixa” (p=0,000) e na variável “a minhas falhas fazem com 

que não pareça bom para o professor” (p. 0,005).  

 

5.4.5.6 – Discussão   

 

Sabendo que a motivação é um dos fatores imprescindíveis nas aulas, 

qualquer aluno necessita dela no processo de ensino-aprendizagem. Neste 

sentido, e analisando os resultados obtidos podemos afirmar que, em geral, 

ambos os géneros encontram-se motivados quer intrínseca, quer 

extrinsecamente para a prática de EF. Estudos elaborados por Mendes (2012) e 

Mendes (2011) sobre a motivação para as aulas de EF demonstram que os alunos 

se encontram motivados para as aulas de educação física.  

Ao observarmos as variáveis relativas às afirmações “participo nas aulas 

de EF porque:” e “gosto das aulas de EF quando”, a maioria delas obteve uma 

média superior a três, o que revela que, em média, os alunos concordam ou 

concordam muito. Por seu lado, na afirmação “não gosto das aulas de EF quando” 

a maioria das variáveis obteve uma média inferior a três, o que revela que, em 

média, os alunos discordam ou discordam muito com as afirmações. 

Demonstrando desta forma que os alunos gostam das aulas de EF e estão 

motivados para a prática. Contudo, Chicati (2000) ao estudar a motivação para as 
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aulas de Educação Física dos alunos do ensino médio na rede pública da cidade 

de Maringá observou que o interesse dos alunos pelas aulas de Educação Física 

era baixo, contrastando com os resultados do presente estudo. 

Analisando os resultados da tabela 1, relativos à participação nas aulas, 

verificamos um elevado nível de concordância em todas as variáveis, o que revela 

o prazer e o interesse dos alunos na prática de EF e na procura de aumentar o 

seu conhecimento. Para além disso, nesta afirmação percebemos a satisfação e 

o bem-estar com que os alunos participam nas aulas.  

Nesta afirmação, o sexo masculino apresentou médias motivacionais 

superiores em todas as variáveis, relativamente ao sexo feminino. Verificando-se 

diferenças estatisticamente significativas em quatro dos cinco itens referidos 

anteriormente. Um estudo realizado por Neto (2012) corrobora esta tendência, 

sendo que o sexo masculino obteve um nível de concordância superior ao género 

feminino com diferenças estatisticamente significativas em três itens. 

Na afirmação “gosto das aulas de EF quando”, percebe-se que os alunos 

de ambos os sexos gostam das aulas quando aprendem habilidades novas e 

movimentam o seu corpo, corroborando os resultados obtidos num estudo 

elaborado por Kobal (1996). Nesta afirmação encontram-se diferenças 

estatisticamente significativas em todas as variáveis, com o sexo masculino a 

apresentar níveis de concordância superiores. Num estudo realizado por 

Marzinek (2004) em alunos da 3ª serie do ensino médio, verificam-se diferenças 

estatisticamente significativas em quatro das cinco variáveis, evidenciando uma 

maior motivação dos rapazes.  

Na afirmação “não gosto das aulas de EF quando”, a variável relativa à 

motivação intrínseca que obteve valores mais elevados, tanto para o género 

masculino como feminino, foi “não há tempo para praticar tudo o que gostaria”. 

Isto que revela que nem sempre a EF vai de encontro às necessidades e aos 

gostos dos alunos, e que determinadas modalidades do interesse dos alunos não 

são praticadas por falta de tempo. Verificamos, na presente afirmação que as 

raparigas estão menos motivadas intrinsecamente que os rapazes, encontrando-

se diferenças significativas em três variáveis: “não consigo realizar bem a 

atividade”, “não sinto prazer na atividade proposta” e “quase não tenho 
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oportunidade de jogar”, o que revela que a EF corresponde mais necessidades 

dos rapazes que das raparigas. 

Analisando os resultados da Tabela 2, relativamente à afirmação “participo 

nas aulas porque”, a necessidade de tirar boas notas, bem como estar com os 

colegas, revelaram-se fundamentais para a participação dos alunos nas aulas de 

EF, indo ao encontro dos resultados também encontrados neste item por 

Marzineck (2004) e Kobal (1996). O item “o meu rendimento é melhor que dos 

meus colegas” mostrou não ser um fator relevante, tal como num estudo 

desenvolvido por Marante (2008), em que questionou os alunos se estavam 

preocupados em demonstrar um desempenho superior aos colegas, ao qual 74% 

responderam que não. 

Na afirmação “gosto das aulas de EF quando” existe um elevado nível de 

concordância no item “Sinto-me integrado no grupo” em ambos os sexos. No 

entanto, no item “esqueço as outras aulas” o nível de concordância não é elevado, 

o que revela que apesar do gosto dos alunos pela disciplina de EF, os mesmos 

valorizam e atribuem maior importância a outras disciplinas. Verificou-se um maior 

nível de concordância no sexo masculino nos itens, “o meu rendimento é melhor 

que o dos meus colegas” e “preciso de tirar boas notas” com diferenças 

estatisticamente significativas o que revela que os rapazes possuem a perceção 

que têm um melhor desempenho, atribuindo muita importância à classificação 

final da disciplina. 

Já no item “saio-me melhor que os meus colegas” as raparigas 

demonstram um nível de concordância muito baixo comparativamente aos 

rapazes (1 ponto a menos), revelando que a amostra possui a perceção que os 

rapazes obtêm um melhor de desempenho que as raparigas. 

Na afirmação “não gosto das aulas de EF quando:”, um dos géneros 

respondeu com um nível de concordância superior a três em apenas duas 

variáveis, o que revela que, em geral, ambos se encontram motivados e gostam 

das aulas de EF.  

Comparando agora os níveis de motivação intrínseca entre géneros, 

podemos verificar que no cômputo geral, os rapazes apresentam maiores índices 

de motivação intrínseca do que as raparigas. 
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Verificou-se uma diferença estatisticamente significativa nas seguintes 

variáveis: “alguns colegas querem demonstrar que são melhores que os outros”, 

“tiro nota baixa” e na variável “a minhas falhas fazem com que não pareça bom 

para o professor”, com as raparigas a apresentarem níveis de concordância 

superior, o que revela que reflete o descontentamento das alunas. Num estudo 

elaborado por Marzinek (2004) obteve-se resultados semelhantes aos 

apresentados, com as raparigas a demonstrarem descontentamento (com nível 

de significância) nas variáveis “alguns colegas querem demonstrar que são 

melhores que os outros” e “a minhas falhas fazem com que não pareça bom para 

o professor”. 

Assim, o género masculino está mais motivado intrinsecamente e 

extrinsecamente em relação ao género feminino, com diferenças significativas em 

19 das 32 variáveis do questionário. Nas restantes variáveis, apesar de não se 

verificarem diferenças significativas, observa-se a tendência do sexo masculino 

estar mais motivado nas aulas de EF.  

Contudo, parece que as diferenças motivacionais entre sexos surgem, 

maioritariamente, devido a motivos intrínsecos. Ao analisarmos as tabelas, 

verificamos que existiram mais diferenças estatisticamente significativas nas 

afirmações referentes à motivação intrínseca do que na tabela relativa à 

motivação extrínseca. Esta tendência vai de encontro à ideia de Fernandes (1986) 

que aponta que é notória a supremacia das motivações intrínsecas em relação às 

extrínsecas, reveladas em numerosos estudos. 

Em suma, conclui-se que, em geral, os alunos estão motivados quer 

intrínseca e extrinsecamente nas aulas de Educação Física. No entanto, o sexo 

masculino apresenta níveis de motivação mais elevados, com diferenças 

estatisticamente significativas em relação ao sexo feminino, sendo que, estas 

diferenças são mais frequentes nas afirmações relativas à motivação intrínseca.  
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6.Desenvolvimento Profissional 

 

De acordo com as normas do estágio profissional, elaborado por Matos 

(2013), o estágio profissional tem como objetivo a formação do professor, 

promotor de um ensino de qualidade. Um professor reflexivo que analisa, reflete 

e justifica o que faz. A vivência de inúmeras experiências educativas e situações 

no desenrolar da prática pedagógica apetrechou-me de ferramentas necessárias 

para refletir exaustivamente, caminhando para a evolução enquanto professor. 

Sendo uma das tarefas de carater obrigatório para o estudante estagiário, 

a reflexão acompanhou o meu percurso pedagógico durante todo o ano letivo. 

Facilmente compreendi a utilidade e a importância da reflexão no meu 

desenvolvimento profissional, enquanto professor. Corroborando este 

pensamento, Oliveira e Serrazina (2002, p. 1) referem que a “prática reflexiva 

permite aos professores interrogarem as suas práticas de ensino, fornecendo-lhes 

oportunidades para rever acontecimentos e práticas”. Esta prática reflexiva 

confere, não só poder aos professores, como também proporciona oportunidades 

para o seu desenvolvimento. As mesmas autoras relembram ainda que “o poder 

da reflexão sobre a prática como catalisador de melhores práticas tem vindo a ser 

defendido por vários autores (Dewey, 1933; Kemmis, 1985; Schön, 1983, 1987; 

Zeichner, 1993)” (Oliveira & Serrazina, 2002 p. 2). Garantindo-se desta forma um 

consenso sobre a importância que a reflexão tem para o professor, para as suas 

práticas pedagógicas e, consequentemente para os seus alunos.  

Desde a construção do projeto de formação inicial (PFI), ao diário de bordo, 

passando pelas tarefas relacionadas com a realização da prática pedagógica 

(MEC’s, planos de aula, UT’s, etc,...), até a elaboração deste Relatório de Estágio, 

sempre fui fundamentando e justificando cada passo, cada estratégia, cada 

decisão, cada opinião. A reflexão passou a fazer parte da minha vida e do meu 

quotidiano, revelando-se uma tarefa indispensável na minha evolução 

profissional. Em suma, “o professor faz da sua prática um campo de reflexão 

teórica, estruturadora da ação” (Alarcão, 1996, p. 176).  

O PFI verificou-se como um projeto embrionário do ser estudante 

estagiário. Este documento revelou as inquietações e perspetivas em relação ao 



 

90 
 

Desenvolvimento Profissional 

estágio, bem como as motivações que me levaram a optar pela profissão de 

professor.  

Apesar de um documento prematuro, revelou-se como um ponto de partida 

para o estágio profissional e para a elaboração do presente relatório. Isto permitiu 

ainda prever cenários e problemas que viria encontrar durante a prática e, desta 

forma, antecipar estratégias e resoluções e a estabelecer os objetivos para as 

quatro áreas do estágio.  

Outra tarefa de grande importância no desenvolvimento profissional foi a 

elaboração dos planeamentos (plano anual, UT, plano de aula e MEC’s), 

observações e reflexões. Cada tarefa realizada necessitou de ser devidamente 

justificada e cada aula, observação ou reunião era alvo de posterior reflexão. Com 

esta “permanente autoanálise por parte do professor” (Oliveira, I. e Serrazina, L., 

2002, p. 9), o mesmo torna-se cada vez mais autónomo, uma vez que “quanto 

maior a capacidade de reflexão, maior a capacidade de autonomização” Alarcão 

(1996, p. 177).  

Encontrei, sobretudo, nas reflexões das aulas lecionadas e nas 

observações do núcleo de estágio um meio para melhorar a qualidade do 

processo de ensino e aprendizagem. Schön (1987cit. in Oliveira & Serrazina, 

2002) refere três tipos de reflexão. A reflexão na ação, reflexão sobre a ação e 

reflexão sobre a reflexão na ação. Os dois primeiros tipos são essencialmente 

reativos, separando-os apenas o momento em que têm lugar. Segundo os 

autores, a reflexão sobre a reflexão na ação é aquela que ajuda o professor a 

evoluir no seu desenvolvimento profissional. Este foi o tipo de reflexão presente 

no diário de bordo e à qual atribuo grande importância na minha evolução e na 

melhoria da prática pedagógica. Foi nestas reflexões, realizadas à posteriori, que 

repensei ideias, reflexões, sentimentos e sensações vivenciadas no decorrer da 

própria aula. Estas reflexões, registadas no diário de bordo, permitiram-me 

reformular objetivos, redefinir estratégias, repensar tarefas futuras e encontrar 

soluções para determinados problemas. Alarcão (1996) corrobora esta ideia ao 

afirmar que a reflexão sobre a reflexão na ação ajuda a determinar as nossas 

ações futuras, a interpretar futuros problemas ou a descobrir novas alternativas e 

soluções.  
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No entanto, a reflexão por si só não chega para se adquirir a competência 

necessária para ser professor. Refletimos sobre uma atitude, uma ação ou um 

incidente no decorrer da aula no sentido de os compreendermos. Para 

compreendermos estes fenómenos, precisamos de os “analisar à luz de 

referentes que lhes deem sentido” (Alarcão, 1996 p. 179), ou seja, analisar os 

referenciais teóricos tendo em conta o conhecimento e a informação adquirida 

para acrescentar qualidade ao ensino.  

Também a elaboração deste relatório descreve o meu desenvolvimento e 

caracteriza a minha evolução enquanto estudante estagiário. Ele revela a 

capacidade de aplicar, refletir e registar as reflexões num documento valorizado 

como um relatório de estágio. Grande parte das vivências durante o ano letivo, ou 

pelo menos as mais marcantes, estão escritas nas páginas deste documento. 

Tentando justificar as minhas ações e ideias com evidências empíricas através 

da literatura consultada e presente na bibliografia.  

Este documento espelha também o meu desenvolvimento enquanto 

profissional. Nos anos transatos, a elaboração de um documento como este 

apavorava-me, sobretudo devido à exigência e à organização que deve ter. No 

entanto, encontro-me já na parte final do mesmo, sintetizar todo o percurso 

enquanto estudante estagiário. Aqui apresento as dificuldades, as superações, as 

soluções e as estratégias encontradas. Sintetiza o que representou o EP e tudo 

aquilo que dele absorvi. 

Não obstante, o desenvolvimento e a procura da competência não 

encerram na elaboração deste relatório. Os anos que se seguem serão incertos 

quanto ao exercício das funções de professor de EF, contudo, a procura de 

informação e conhecimento prolongar-se-á, procurando sempre manter-me atual 

capaz de chegar às necessidades dos alunos atuais. Apostarei numa formação 

contínua ao longo dos restantes anos, frequentar ações de formação, cursos 

complementares e específicos, não só na área da EF mas também do treino 

desportivo e prescrição do exercício.  

Tenho que estar satisfeito com o meu desenvolvimento profissional, com o 

meu desempenho e com o estágio em geral. Terminar o ano letivo e na última 

aula observar alunos a chorar e de cabisbaixo, enche-me de tristeza mas também 
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de orgulho. Relembro a frase com que me despedi dos alunos e que demonstra 

o sentimento no encerrar do estágio: “Nunca me esquecerei de vocês, porque 

foram a minha primeira turma, e foram fantásticos! Obrigado por terem sido 

incansáveis; obrigado por trabalharem como trabalharam e acima de tudo, 

obrigado por me ensinarem tanta coisa!” 
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Chegara ao fim uma das experiências mais marcantes da minha vida. 

Chegara o início de uma nova e aventureira etapa da minha vida. A conclusão 

deste relatório materializa a conclusão de uma etapa de 17 anos letivos. O meu 

percurso enquanto estudante termina com a entrega do relatório de estágio em 

conjunto com a posterior apresentação.  

A entrada na universidade deu-se há 5 anos atrás e recordo como se fosse 

hoje o entusiasmo e a euforia que caiu em mim ao chegar a um patamar 

académico que nem todos chegam e nem todos têm oportunidade de chegar. 

Encarei o percurso académico com muito respeito e seriedade, estando sempre 

ao nível dos melhores durante o 1º ciclo de estudos.  

A entrada na FADEUP bem como no 2º ciclo de Educação Física nos 

Ensinos Básico e Secundário, apesar de uma decisão controversa foi uma 

decisão racional, a qual não me arrependo de ter tomado. Sabendo que se trata 

de uma área do mercado de trabalho sobrelotada, a vontade de seguir a paixão 

por uma profissão foi superior. Segui a carreira que gosto, que me dá prazer e 

que me motiva todos os dias para ser cada vez melhor.  

O EP permitiu-me evoluir a nível pedagógico e didático na área de EF, 

mobilizando, de forma integrada, saberes e competências que integravam a 

componente curricular do curso. Confesso que durante o meu percurso 

académico questionei a importância de determinadas unidades curriculares para 

o meu percurso profissional. Contudo, foi no estágio profissional e na elaboração 

do relatório de estágio que constatei a sua importância bem como de 

ensinamentos que, outrora, pareciam não fazer sentido.  

O estágio permitiu-me viver a primeira experiência prática enquanto 

professor de Educação Física liderar um grupo de 22 alunos e tentar programar e 

projetar um ensino de qualidade. Vivenciei experiências que sempre sonhei, uma 

delas ensinar tudo aquilo que sei e observar a evolução dos alunos mediante a 

minha liderança e intervenção. Foi um ano repleto de aventuras, descobertas, 

emoções, sacrifício, empenho, dedicação, de felicidade e também com alguns 

dissabores.  
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Tornou-se a primeira vez que estive dentro de uma comunidade escolar na 

condição de professor. Na EPVC deparei-me com uma comunidade educativa 

fantástica e acolhedora. A amabilidade e simpatia com que fui recebido 

influenciaram positivamente a minha disposição para desenvolver a minha prática 

docente. A disponibilidade e flexibilidade demonstradas permitiram-me diversas 

vezes cumprir o plano de aula tal como tinha previsto, algo que me ajudou por 

diversas vezes. 

Quanto à área de organização e gestão do ensino e aprendizagem, cumpri 

com a totalidade dos objetivos estabelecidos desde início. O controlo da turma 

nunca se tornou um problema nem uma dificuldade e esteve assegurado desde 

início, permitindo centrar a minha atenção e os esforços noutros aspetos. Com o 

exercício e as reflexões em conjunto com as pessoas que me acompanharam, 

melhorei ao nível da instrução e do feedback. Dificuldades estas que foram 

ultrapassadas, permitindo-me chegar a um patamar de ensino de qualidade.  

Quanto à participação na escola e relações com a comunidade, participei 

ativamente na organização de atividades não letivas. A organização das 

atividades competitivas foi uma das tarefas mais exigentes e à qual dediquei muito 

tempo na sua organização. Permitiram-me ganhar competências para além da 

organização e gestão do ensino, tornando-me um professor mais competente e 

capaz de possuir um papel proactivo dentro da comunidade escolar.  

Participei ainda em torneios de “professores vs alunos”, em competições 

do Desporto Escolar, em reuniões gerais, reuniões do departamento de 

expressões, reuniões do grupo de EF e em reuniões do conselho de turma. 

Tarefas que revelaram o quão multifacetada é a ação do professor e que me 

proporcionaram experienciar diversas dimensões da profissão. 

Desta forma o professor deve possuir capacidades que vão muito para 

além de ensinar. Exige-se ao professor atual, enumeras competências que o 

permitam assumir determinadas funções dentro da comunidade escolar que vão 

para além da lecionação.  

A emoção por ter realizado o EP e este relatório envolve um infinito de 

sensações e sentimentos. Vivo entre a nostalgia da separação relativamente aos 

alunos da “minha” turma, pois criamos laços de amizade e pela plena felicidade e 
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satisfação de poder estar prestes a superar a etapa profissionalizante da minha 

vida. 

Sei que esta etapa está prestes a terminar mas a formação não se esgota 

aqui. Irei continuar a evoluir e procurarei evoluir e aprender através de formações 

que me tornem mais competente.  

Por último, não poderia terminar este relatório sem relembrar a última aula 

relativa ao percurso de estágio profissional. Relembrar as palmas que recebi no 

final das palavras com que me despedi dos alunos. Relembrar a tristeza dos 

alunos e ver alguns a chorar quando transmiti que para o ano não seria professor. 

Relembrar o abraço e o cumprimento emocionado antes de se dirigirem para os 

balneários. São estes momentos que me orgulham de desempenhar esta 

profissão. Pequenas coisas que me dão vontade de continuar mesmo sabendo 

que o futuro será árduo. Pequenos momentos que tornam esta profissão tão 

apaixonante. 
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ANEXO 1 

 

Ficha de Ginástica de Solo 

NOME:  

Nível Sequência Critérios Avaliação 

N
ív

el
 1

 

Rolamento à frente + vela + salto 
de gato 

Termina a pés juntos; Termina 
sem ajuda das mãos; 
Mantém o equilíbrio; 
Realiza o salto em linha reta; 

 

N
ív

el
 2

 

Rolamento atrás + ponte + salto 
engrupado + ½ pirueta 

Termina com as pernas juntas; 
Realiza repulsão com as mãos; 
Extensão dos segmentos 
corporais; 

 

N
ív

el
 3

 Rolamento atrás pernas afastadas 

+ salto engrupado + avião + ponte 

Pernas afastadas e estendidas; 
Mantem o equilíbrio; 
Extensão dos segmentos; 
Joelhos ao peito; 

 

N
ív

el
 4

 Rolamento à frente pernas 

afastadas + Rolamento atrás 

pernas afastadas + roda + ponte 

Afasta as pernas no final do 
movimento; Apoia as mãos no 
chão; Roda em linha reta; 
Extensão dos segmentos; 

 

N
ív

el
 5

 Rolamento à frente saltado + Apoio 

Facial invertido (pino) + roda + 

Avião  

Mantém o equilíbrio e sai em 
rolamento à frente; Roda em 
linha reta; Mantém o equilíbrio 
com os MS e MI em linha. 
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ANEXO 2 
 

Questionário de motivação intrínseca e extrínseca (Kobal 1996) 
 

Turma___ Sexo:  M (  ) F (  ) 
 
 
Responda a todas as perguntas assinalando com um círculo (O) o 

número correspondente, utilizando a seguinte escala: 

 
 

1. Discordo muito  
 

2. Discordo  
 

3. Estou em dúvida  
 

4. Concordo  
 

5. Concordo muito  

 

 Questões   
R

espostas   
 

         
 

 Gosto de atividades físicas 1 2  3  4 5 
 

         
 

 As aulas dão-me prazer 1 2  3  4 5 
 

         
 

 Gosto de aprender novas habilidades 1 2  3  4 5 
 

Participo nas 
        

 

Acho importante aumentar os meus        
 

aulas de 
conhecimentos sobre desportos e outros 1 2  3  4 5 

 

conteúdos        
 

         

         
 

educação 
física 

Sinto-me saudável com as aulas 1 2  3  4 5 
 

        
 

 Faz parte do currículo da escola 1 2  3  4 5 
 

porque: 
        

 

Estou com os meus amigos 1 2  3  4 5 
 

          

 

O meu rendimento é melhor do que o dos 
meus 

1 2 
 

3 
 

4 5 
 

 

colegas 
  

 

        
 

         
 

 Preciso de tirar boas notas 1 2  3  4 5 
 

         
 

 Aprendo uma nova habilidade 1 2  3  4 5 
 

         
 

 Dedico-me ao máximo à atividade 1 2  3  4 5 
 

         
 

 Compreendo os benefícios das atividades 
1 2 

 
3 

 
4 5 

 

 

propostas na aula 
  

 

Eu gosto das 
       

 

        
 

As atividades dão-me prazer 1 2  

3  

4 5  

   
 

aulas de 
        

 

O que aprendo faz-me querer praticar mais 1 2  3  4 5 
 

        
 

 Movimento o meu corpo 1 2  3  4 5 
 

educação 
física 

        
 

Esqueço as outras aulas 1 2  3  4 5 
 

         
 

quando: 

Os professores e os meus colegas 
reconhecem a 

1 2 
 

3 
 

4 5 
 

minha atuação   
 

        
 

         
 

 Sinto-me integrado no grupo 1 2  3  4 5 
 

         
 

 As minhas opiniões são aceites 1 2  3  4 5 
 

         
 

 Saio-me melhor que os meus colegas 1 2  3  4 5 
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 Não consigo realizar bem as atividades 1 2 3 4 5 

 

       
 

 Não sinto prazer na atividade proposta 1 2 3 4 5 
 

       
 

 Quase não tenho oportunidade de jogar 1 2 3 4 5 
 

       
 

 Exercito pouco o meu corpo 1 2 3 4 5 
 

       
 

Não gosto 
das 

Não há tempo para praticar tudo o que eu 
gostaria 1 2 3 4 5 

 

      
 

 Não me sinto integrado no grupo 1 2 3 4 5 
 

aulas de 
      

 

Não simpatizo com o professor 1 2 3 4 5 
 

        

educação 
física 

O professor compara o meu rendimento 
com o de 

1 2 3 4 5 
 

outro 
 

     
 

       
 

quando: 

Os meus colegas gozam com as minhas 
falhas 1 2 3 4 5 

 

      
 

Alguns colegas querem demonstrar que 
são 

1 2 3 4 5 

 

 
 

 
melhores que os outros 

 

      
 

       
 

 Tiro nota baixa 1 2 3 4 5 
 

       
 

 

As minhas falhas fazem com que eu não 
pareça 

1 2 3 4 5 
 

 

bom para o professor 
 

      
 

       
 

 
 

Obrigado pela colaboração! 
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ANEXO 3 

 

 

 

 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO  

 

Eu, ___________________________________________________ consinto a 

participação do meu educando, no preenchimento do “Questionário de 

Motivação Intrínseca (Kobal, 1996)”, aplicado pelo Estudante Estagiário e 

orientado pelo Prof. Dr. José Guilherme Oliveira da Faculdade de Desporto da 

Universidade do Porto e supervisionado pela professora Helena Abrunhosa da 

Escola Pêro Vaz de Caminha. 

Estou ciente de que a referida investigação tem por objetivo verificar a motivação 

dos alunos nas aulas de Educação Física, através de um questionário de 

perguntas fechadas que será preenchido pelo voluntário, mediante autorização 

da escola, em sala de aula na presença do investigador, sem nenhum tipo de 

prejuízo, remuneração ou custo ao participante. 

Sei que, em qualquer momento, poderei solicitar novas informações e retirar meu 

consentimento, se assim eu o desejar, sem qualquer prejuízo para o voluntário. 

Para eventuais dúvidas ou esclarecimento, o contato pode ser feito através da 

escola que entrará em contato com o professor. 

 

 

Assinatura do Encarregado de Educação                                             Data 

___________________________________________                                ______/_______/______ 

 

Assinatura do Investigador                                                                   Data 

____________________________________________                                ____/_______/_______ 



 

 

 

 

 

 

 

 


