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Resumo  

O presente relatório surge no âmbito da realização do estágio profissional do 2º 

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

Secundário. Este Mestrado divide-se por quatro semestres, enquadrados em 

dois anos letivos. O estágio profissional está inserido nos últimos dois 

semestres, sendo que o presente trabalho é uma reflexão sobre a etapa final 

da formação profissional dos estudantes estagiários. 

A Escola Secundária do Cerco acolheu no seu seio três estudantes estagiários 

que formaram o Núcleo de Estágio. O acompanhamento foi efetuado pela 

Professora Cooperante (pertencente à escola) e pelo Professor Orientador 

(pertencente à faculdade). 

Este relatório de estágio está dividido em quatro capítulos: inicia-se com uma 

“Introdução ”, na qual é apresentada a finalidade do trabalho; o primeiro 

capítulo - “Enquadramento Biográfico ” – apresenta-nos o perfil do estudante-

estagiário, bem como as suas expectativas iniciais face ao estágio e a 

importância do seu percurso desportivo para a prática profissional; no segundo 

capítulo – “Enquadramento da prática Profissional ”, no qual se realiza o 

enquadramento legal do estágio e a contextualização/ caracterização da Escola 

Secundária do Cerco e reflete-se sobre a importância do Professor 

contemporâneo ser reflexivo; o terceiro – “Realização da Prática Profissional ” 

versa sobre a organização e gestão da atividade docente por parte do 

estudante estagiário, focando-se na sua participação e relação com os alunos e 

restantes professores; o quarto capítulo – “Estudo ” – refere-se ao trabalho de 

investigação que permitiu identificar a motivação dos alunos para a prática da 

aula de Educação Física no contexto onde se realizou o estágio; e para 

concluir, – “Considerações Finais ” – no qual é realizada uma análise crítica 

sobre o percurso enquanto estudante estagiário, evidenciando o impacto do 

estágio profissional ao nível pessoal e académico. 

 

Palavras-Chave:  Estágio Profissional; Reflexão; Motivação; Professor; 
Educação Física. 
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Abstract  

This report is a summary of the achievement in the second year of internship in 

Master’s degree in Teaching Physical Education for both primary and high 

schools; it is a reflection of the final stage. This master’s degree is divided into 

four semesters, based into two academic years and this internship work is 

inserted in the last two semesters. 

Oporto’s Cerco High School welcomed three trainee master students into their 

internal academic trainees who formed their core stage. The monitoring was 

done by the cooperating teacher (belonging to the school) and by the mentor 

teacher (belonging to the university). 

This internship report is divided into four chapters: starting with an 

“Introduction ”, which is the purpose of the work. The first chapter 

“Biographical Framework ” – shows the internship school student’s profile as 

well as their initial expectations regarding the importance and compared to the 

initial stage and their sports and professional practices. The second chapter is 

the “Legal Rules Framework ” regarding contextualization/characterization of 

the Oporto’s Cerco High School and is reflected on the importance of the 

contemporary teacher in being reflective. The third chapter “Achievement of 

Professional Practice ” is about the organization and management of the 

teaching activity by the internship, focusing their participation and relationship 

with the students and other teachers; the fourth chapter “Study ” refers the 

research work which allows identifying the students’ motivation in the class, 

regarding the practice of physical education in the context where the stage was 

held, and to conclude, “Final Thoughts ” based on a critical analysis as a 

student internship, highlighting the impact of in both professional and personal 

academic level. 

 

 

Keywords: Professional Internship; Reflection; Motivation; Teacher; Physical 

Education. 

 



 
 

XIV 

 



 
 

XV 

Lista de Abreviaturas 

 

AF – Avaliação Formativa 

EE – Estudante Estagiário 

EF – Educação Física 

EP – Estágio Profissional 

FADEUP – Faculdade de Desporto da Universidade do Porto 

MEC - Modelo de Estrutura do Conhecimento 

PA – Plano Anual 

PC – Professora Cooperante  

UC – Unidade Curricular 

UD – Unidade Didática 

 



Índice 
 

Introdução .......................................................................................................... 5 

1. Dimensão Pessoal ......................................................................................... 9 

1.1. Enquadramento Biográfico ....................................................................... 9 

1.2. Expectativas em relação ao Estágio Profissional ................................... 11 

1.3. Entendimento do Estágio Profissional .................................................... 12 

2. Enquadramento da Prática Profissional ....................................................... 15 

2.1. Contexto Legal ....................................................................................... 15 

2.2. Enquadramento Institucional – a Escola Secundária do Cerco ............. 16 

2.3. O Núcleo de Estágio .............................................................................. 18 

2.4. Ser Professor Reflexivo ......................................................................... 18 

3. Realização da Prática Profissional ............................................................... 22 

3.1. Organização e Gestão do Processo de Ensino-Aprendizagem ............. 22 

3.1.1. Planeamento Eficaz, Ensino Eficaz ................................................. 22 

3.1.2. Realização ....................................................................................... 32 

3.2. Dificuldades............................................................................................ 33 

3.3. Avaliação ............................................................................................... 34 

3.3.1. Avaliação Diagnóstica ...................................................................... 36 

3.3.2. Avaliação Formativa (AF) ................................................................ 36 

3.3.3. Avaliação Sumativa ......................................................................... 37 

3.4. Participação na Escola e Relações com a Comunidade ........................ 37 

3.4.1. As Reuniões .................................................................................... 37 



3.4.2. Desporto Escolar – Voleibol ............................................................. 38 

3.4.3. Torneios de Futebol ......................................................................... 40 

3.4.4. Torneio de Basquetebol ................................................................... 40 

3.4.5. Torneio de Voleibol – “Duplas Românticas” ..................................... 41 

4. Estudo .......................................................................................................... 44 

4.1. Introdução .............................................................................................. 44 

4.2. Revisão da Literatura ............................................................................. 44 

4.2.1. Motivação ........................................................................................ 44 

4.2.2. Tipos de Motivação .......................................................................... 45 

4.3. Objetivos ................................................................................................ 46 

4.4. Material e Método .................................................................................. 46 

4.4.1. Método ............................................................................................. 46 

4.4.2. Caracterização da Amostra ............................................................. 47 

4.4.3. Instrumento Utilizado ....................................................................... 48 

4.4.3. Recolha de Dados ........................................................................... 49 

4.5. Análise e Discussão dos Resultados ..................................................... 49 

Considerações Finais ....................................................................................... 69 

Anexos ............................................................................................................. 77 

 

  





 



5 

 

Introdução 

O presente relatório surge no âmbito da realização do Estágio Profissional 

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

Básico e Secundário da Faculdade de Desporto da Universidade do Porto 

(FADEUP). 

O Estágio Profissional (EP) estabelece o primeiro contacto com a 

profissão docente e apresenta-se como uma etapa essencial de aplicação dos 

conhecimentos e competências adquiridas durante a nossa formação inicial, 

num contexto de ensino real – a escola. 

O Estágio foi desenvolvido na Escola Básica e Secundária do Cerco 

(EBSC), escola sede do Agrupamento de Escolas do Cerco, situada na cidade 

do Porto. Nesta escola, tive a oportunidade de lecionar a uma turma do ensino 

vocacional, equivalente ao sétimo e oitavo anos, no ramo da Educação Física 

(EF). O núcleo de Estágio foi constituído por quatro elementos inseridos no 

contexto – três estudantes estagiários (EE) e a professora cooperante – e pelo 

orientador científico – um professor da Faculdade de Desporto. 

Enquanto EE, encarei o EP como a porta de entrada no mundo laboral e, 

com ajuda de professores qualificados a orientar este meu percurso, consegui 

estruturar o meu “eu” enquanto futuro docente de EF, refletindo e analisando 

criticamente cada decisão tomada. Como diz Matos (2012), “O EP visa a 

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

através da prática de ensino supervisionada em contexto real, desenvolvendo 

as competências profissionais que promovam nos futuros docentes um 

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

da profissão.” 

Como forma de explicar e demonstrar o percurso por mim realizado 

enquanto EE, surgiu este documento, o relatório de estágio, onde pretendo 

demonstrar e explicar algumas das decisões tomadas. Acerca do relatório de 

estágio, Matos (2012) refere que este “(…) é um documento que explicita um 

caminho percorrido durante a realização da prática de ensino supervisionada 

conforme à construção de uma “postura” adequada à profissão de professor de 

Educação Física”. 
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O presente relatório foi estruturado em cinco grandes temáticas. A 

primeira temática foi designada de “ Dimensão Pessoal”, estando esta dividida 

em três subtemáticas. A primeira subtemática diz respeito ao “Enquadramento 

Biográfico”, onde, de forma breve, me dou a conhecer, focando a atenção nas 

minhas experiências de vida, quer académicas, quer desportivas, bem como 

nas razões que me levaram a querer ser professor. Ainda durante este ponto, 

relato ainda alguns episódios marcantes da minha vida enquanto estudante 

que me trouxeram até à escolha da área do Ensino. Na segunda subtemática – 

“Expetativas em Relação ao Estágio Profissional” – exponho as minhas 

expetativas, objetivos, dúvidas e receios em relação ao EP. Este ponto aborda 

também a minha chegada à Escola Secundário do Cerco e a atribuição da 

turma que acompanhei, revelando ainda um episódio passado no início do ano 

letivo. Na terceira e última subtemática deste ponto – “Entendimento do Estágio 

Profissional” – explicito qual a minha perspetiva sobre o EP, demonstrando 

quais as minhas ambições pessoais durante a sua realização. 

A segunda temática designa-se por “Enquadramento da Prática 

Profissional” e está dividida em quatro subtemáticas. A primeira subtemática 

designa-se “Contexto Legal”, sendo que nela realizo o enquadramento do EP 

ao nível institucional e legislativo. Ainda nesta subtemática, refiro quais as 

tarefas a realizar pelo EE, demonstrando assim a forma como este se integra e 

relaciona com a comunidade escolar. Na segunda subtemática – 

“Enquadramento Institucional” – realizo a caracterização da instituição que me 

acolheu para a realização do estágio. A terceira subtemática tem como 

finalidade revelar quais as pessoas que me acompanharam nesta jornada e 

algumas das tarefas que realizamos. Para finalizar, na subtemática “Ser 

Professor Refletivo”, evidencio a importância da reflexão e do pensamento 

crítico na profissão de docente. 

A terceira temática presente neste relatório designa-se “Realização da 

Prática Profissional”, sendo que esta se divide em três subtemáticas. Na 

primeira – “Organização do Processo de Ensino-Aprendizagem” – efetuo a 

análise das características que devem estar presentes num planeamento 

eficaz, de forma a obter um ensino eficaz. Ainda nesta subtemática, realizo a 

caracterização da turma que me foi atribuída, reflito sobre as relações que 
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estabeleci com os alunos ao longo do ano letivo e indico qual a estruturação do 

EP. A segunda subtemática, intitulada de “Dificuldades”, refere-se às 

adversidades que senti ao longo do ano enquanto EE e à forma como lidei com 

esses problemas. Por fim, na subtemática “Avaliação” explico qual o processo 

que segui para o cumprimento desta etapa essencial na Educação e exploro as 

suas diferentes vertentes 

Na quarta temática apresento a metodologia de investigação por mim 

adotada, que se liga aos pressupostos do paradigma qualitativo, estando 

próxima do método de estudo de caso. Tendo em consideração este aspeto, 

optei pela aplicação de inquéritos por questionário com o objetivo de estudar 

qual a motivação dos alunos para as aulas de Educação Física. Ainda neste 

ponto, procedi à análise e interpretação dos dados recolhidos, tomando como 

referência pressupostos teóricos apresentados. 

Por fim, na quinta temática, apresento as considerações finais, 

pretendendo tecer uma análise crítica do trabalho realizado ao longo de todo o 

EP e evidenciando o impacto do mesmo ao nível pessoal e académico. 
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1. Dimensão Pessoal 

1.1. Enquadramento Biográfico 

O meu nome é Ricardo Nuno Ruge dos Santos e nasci a vinte e nove de 

Junho de 1990 (Dia de S. Pedro) na freguesia de Campanhã, concelho do 

Porto. Atualmente, vivo na freguesia de Rio Tinto, no concelho de Gondomar. 

O desporto foi sempre parte integrante da minha vida, desde as pequenas 

brincadeiras de infância às diferentes modalidades que pratiquei. 

O meu percurso escolar foi todo ele realizado no Externato Camões 

(desde o primeiro ano até ao décimo segundo), em Rio Tinto, agora com o 

nome de Colégio Camões. Como já referi, o desporto esteve sempre presente 

na minha vida, mesmo durante este meu percurso escolar. Posso mesmo dizer 

que fui um felizardo pois tive a oportunidade de praticar inúmeros desportos, 

tais como a Natação, o Andebol, o Basquetebol, o Futebol e o Ténis, sendo no 

Futebol onde me senti mais realizado. 

A minha ligação ao desporto começou desde muito cedo. Enquanto 

criança, fui sempre hiperactivo – sempre a correr, a saltar e a brincar de um 

lado para o outro – o que me permitiu um bom desenvolvimento motor. A minha 

casa tinha um espaço muito amplo e fechado que me permitia, em conjunto 

com o meu irmão, jogar futebol, basquetebol, andebol, andar de bicicleta e 

realizar todas as travessuras que as crianças fazem. 

Na escola, o meu gosto pela Educação Física (EF) foi sempre crescente. 

Nos intervalos era sempre fácil encontrar-me – bastava ir ao campo de jogos e 

era certo que lá estava. O futebol foi sempre o meu desporto de eleição, mas 

apenas aos quinze anos pude integrar uma equipa federada. Até então, 

pratiquei outros deportos como natação, andebol e ténis. 

Sempre que me perguntaram o que queria ser quando fosse grande, a 

minha resposta era óbvia: “Quero ser professor!”; no entanto, a dúvida que 

estava presente era: “Quero ser professor de quê?”. O ensino foi algo que 

sempre me fascinou e, com o meu gosto pelo desporto e pela atividade física, a 

resposta foi-se tornando cada vez mais clara na minha cabeça: “Quero ser 

Professor de Educação Física!”. Durante o meu percurso pelo ensino básico e 

secundário, tive a felicidade de ter sido sempre acompanhado por professores 
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de EF que me demonstravam a sua paixão pelo ensino, paixão esta que se foi 

enraizando e crescendo em mim até aos dias de hoje. 

Um dos momentos mais altos da minha vida académica foi o ingresso no 

ensino superior, no curso que escolhi. Devido a uma média baixa do ensino 

secundário, frequentei o primeiro ano da Licenciatura em EF no ISMAI (Instituto 

Superior da Maia). No entanto, o meu objetivo sempre foi estudar na FADEUP 

(Faculdade de Desporto da Universidade do Porto). Assim, com muito 

empenho e dedicação, acabei o primeiro ano com boas notas, o que me 

permitiu pedir a transferência para a FADEUP (Faculdade de Desporto da 

Universidade do Porto). Um dos momentos mais aguardados da minha vida foi 

ver aceite o meu pedido de transferência para a FADEUP, pois sempre a vi 

como uma instituição de renome e onde apenas entravam os melhores. 

O meu percurso durante a vida universitária enveredou pela minha grande 

paixão, o Futebol. Escolhi a Metodologia do Treino Desportivo – Futebol, tendo 

estagiado na escola de futebol do Futebol Clube do Porto – Dragon Force, sob 

a orientação do Professor José Guilherme. Após esse ano de estágio, fui 

convidado pela organização da escola a tornar-me membro da família Dragon 

Force, tendo sido treinador nesta instituição durante dois anos. Atualmente, 

integro a equipa de treinadores da formação da União Desportiva Valonguense, 

da qual sou responsável pela equipa de sub-16. Neste momento, vivo um dos 

períodos mais emocionantes da minha vida, pois estou na reta final do segundo 

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

Secundário, o qual espero poder concluir com sucesso. 

Durante o decorrer deste ano, encontrei algumas dificuldades, 

principalmente no que diz respeito à forma de transmitir aos alunos o que sinto 

pelo Desporto e pela disciplina de EF. Enquanto professor, sei que devo ser 

capaz de refletir e de passar para o papel os acontecimentos vividos durante as 

aulas, de forma a poder solucionar os problemas encontrados e de encontrar 

as melhores estratégias de resolução desses mesmos problemas. Uma das 

minhas filosofias de vida é que um professor de EF encontra-se através da 

prática, isto é, é necessário saber executar para podermos ensinar. Ao refletir 

sobre o meu papel de professor, sinto que tenho todas essas vivências práticas 

não só adquiridas na faculdade, através das unidades curriculares de estudos 
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práticos, mas também ao longo de toda a minha vida pois fui sempre um 

“viciado em desporto”. 

Como já referi anteriormente, enquanto estudante e através da 

Faculdade, surgiu a oportunidade de integrar o Projeto da Dragon Force – 

F.C.Porto como estagiário, onde permaneci durante três anos, os últimos dois 

como Treinador. Esta experiência foi bastante enriquecedora, uma vez que me 

permitiu colocar em prática todos os saberes e aprendizagens adquiridas no 

decorrer do meu percurso académico. 

O meu trajeto enquanto treinador habilitou-me com ferramentas que me 

auxiliaram durante o meu estágio e, como dizem Hargreaves & Fullan (1992), 

“A carreira docente configura-se como um processo de formação permanente e 

de desenvolvimento pessoal e profissional do adulto-professor, que 

compreende não apenas os conhecimentos e competências que o mesmo 

constrói na formação, mas também a pessoa que ele é, com todas as suas 

crenças, idiossincrasias e histórias de vida”. 

 

1.2. Expectativas em relação ao Estágio Profissiona l 

Durante o meu primeiro ano de mestrado dei por mim a pensar com seria 

este ano de estágio, principalmente para que escola iria, quem seriam os meus 

colegas de estágio, quem poderia ser o meu Orientador… Com o decorrer do 

ano, essas preocupações deixaram de ser tão importantes para mim. Quando 

finalmente chegou a altura de escolher a escola para onde queria ir estagiar 

tive em conta a distância escola-casa e escola-faculdade. 

Ao início, tive um pequeno contratempo - fui colocado numa escola muito 

longe de casa, a Escola D. Maria II em Braga. Ainda iniciei o estágio nessa 

escola, mas assim que soube de uma desistência na Escola Secundária do 

Cerco, dirigi-me à Professora Paula Batista a fim de propor uma troca de local 

de estágio. Desta forma, tive a alegria de essa troca ser aceite e assim poder 

realizar o meu estágio numa escola muito mais perto de casa e da faculdade, 

algo que em Braga seria extremamente complicado. 

No que diz respeito aos meus colegas do Núcleo de Estágio, já conhecia 

os dois, o que certamente facilitou a minha entrada repentina no seio do 

núcleo. Penso que nós os três nos conseguimos entender e auxiliar 
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mutuamente, de forma a evoluir em conjunto, embora tendo sempre a 

consciência de que ainda temos muito trabalho pela frente. Com a ajuda dos 

meus colegas de estágio, desenvolvi ferramentas que me permitiram trabalhar 

de forma autónoma e segura na minha futura vida profissional enquanto 

professor de EF. 

Quando ingressei no Núcleo de Estágio da Escola Secundária do Cerco, 

a atribuição das turmas já havia sido realizada pela Professora Dárida, sendo 

que me foi destinada uma turma do ensino vocacional (turma V3T8), 

equivalente ao oitavo ano de escolaridade.  

O meu grande objetivo foi deixar uma marca positiva nestes alunos. 

Assim, ao longo deste ano, tentei incutir nos alunos a mesma paixão que eu 

nutro pelo desporto e pela EF, tonando-os indivíduos saudáveis e ativos, numa 

sociedade dominada pela falta de exercício físico. Pois tal com Saint-Exupéry 

diz, “Cada um que passa na nossa vida, passa sozinho, mas não vai só, nem 

nos deixa sós; leva um pouco de nós mesmos, e deixa um pouco de sim 

mesmo”. 

 

1.3. Entendimento do Estágio Profissional 

Segundo Matos (2013-2014), o Estágio Profissional (EP) é um projeto de 

formação que tem como objetivo a formação de um professor profissional que 

promove o ensino de qualidade. Este professor deve ser reflexivo, analisar e 

justificar as suas ações com base em critérios de profissionalismo. Deste 

modo, este projeto é realizado de forma orientada e progressiva, em contexto 

real, com o intuito de desenvolver um profissional crítico e reflexivo dotado das 

competências necessárias aos desafios da profissão. 

Segundo Perrenoud (2002, cit. Herdeiro 2010), a prática reflexiva é uma 

postura, uma forma de pensar, que não é medida por discursos ou intenções 

mas sim pelo lugar, natureza e consequências da reflexão no dia-a-dia da 

profissão. Desta forma, verifica-se a importância da reflexão relativamente a 

várias situações, com o intuito de que a prática seja mais contextualizada e 

apropriada à realidade da escola, buscando a competência do docente. 

Posto isto, ao longo deste EP, o meu objetivo foi crescer enquanto 

docente, tendo sempre a noção de que este objetivo só é atingido através de 
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um trabalho sério e competente da minha parte. Assim, como os desportistas 

têm o seu palco para se mostrarem e afirmarem, a escola foi perspectivada por 

mim como o meu palco de afirmação, onde tive a oportunidade de mostrar todo 

o meu valor enquanto professor de EF e, onde, ao mesmo tempo, tive também 

a oportunidade de aprender com os meus colegas de estágio e com toda a 

comunidade de EF já presente na escola. Só através de todo este processo de 

ensino-aprendizagem, bem como das minhas vitórias e derrotas pessoais, serei 

capaz de me descobrir enquanto professor e melhorar no sentido de ser cada 

vez melhor.  
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2. Enquadramento da Prática Profissional 

2.1. Contexto Legal 

O EP, ao nível institucional, constitui uma UC inserida no segundo ano do 

2º Ciclo em Ensino da Educação Física nos Ensinos Básico e Secundário da 

FADEUP, tendo um total de quarenta e oito créditos. Esta UC prolonga-se 

durante o segundo ano inteiro, sendo assim o culminar da nossa etapa de 

formação para alcançar o Grau de Mestre. 

Ao nível legislativo, e como refere Matos (2012 a)), “O EP está organizado 

numa perspetiva legislativa estrutural e funcional, de acordo com as 

orientações legais do Decreto-lei nº 74/2006 de 24 de Março e do Decreto-lei nº 

43/2007 de 22 de fevereiro”.  

Este mesmo autor refere ainda que “O EP visa a integração no exercício 

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

ensino supervisionada em contexto real, desenvolvendo as competências 

profissionais que promovam nos futuros docentes um desempenho crítico e 

reflexivo, capaz de responder aos desafios e exigências da profissão” (idem). 

Segundo o regulamento do EP, este é realizado num Núcleo de Estágio, 

inserido num estabelecimento de ensino, sendo assim orientado e 

supervisionado por um Orientador da Faculdade e um PC do estabelecimento 

de ensino. 

O processo de ensino é inteiramente orientado pelo estudante estagiário 

(EE), apesar de o PC continuar a ser o professor titular da disciplina de EF. As 

tarefas do EE são repartidas em quatro temáticas, como refere Matos (2013-

2014): 

� Organização e Gestão do Ensino e Aprendizagem 

� Participação na Escola 

� Relação com a Comunidade 

� Desenvolvimento Profissional 

Esta estrutura permite ao EE uma completa e total integração na escola, 

proporcionando-lhe uma variedade de contextos e experiências essenciais para 

o seu futuro enquanto docente. 
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Este modelo de EP fornece ao EE uma possibilidade de obter uma 

aprendizagem/descoberta guiada em contexto real de ensino, onde aplicamos 

todos os conhecimentos adquiridos ao longo do nosso ensino. 

 

2.2. Enquadramento Institucional – a Escola Secundá ria do Cerco 

Segundo Azevedo (2010, cit. por Azevedo 2012), as escolas são 

organizações com uma missão educativa específica e, ligadas a outras 

instituições da comunidade (famílias, autarquias, associações culturais, etc.) 

procuram um bem comum –  a educação de qualidade para todos os cidadãos. 

Patrício (1993) indica-nos que a escola, nas sociedades contemporâneas, 

cumpre diversas funções: pessoal, social, cívica, profissional, cultural e de 

suplência da família. No que diz respeito à função pessoal, organiza trajetos de 

vida individuais que orientam o educando até as suas potencialidades máximas 

como ser humano. No que se refere à função social, tem como objetivo a 

integração do educando na sociedade a que pertence, dotando-o de 

competências para que este seja um participante ativo, responsável e 

competente na vida social. A função cívica ambiciona dotar o educando de 

conhecimentos acerca das estruturas institucionais, dos padrões 

comportamentais e da dimensão política da sociedade. Relativamente à função 

profissional, esta pretende formar o educando para que este se integre na vida 

produtiva, indo de encontro às suas expectativas pessoais. A função cultural 

visa transmitir ao educando o património cultural do contexto onde este 

pertence e permitir-lhe o enriquecimento a partir dele. Por fim, a função de 

suplência da família, tem como objetivo a oferta de situações educativas 

enriquecedoras, durante o tempo em que estão fisicamente afastadas dos pais.  

O Relatório para a UNESCO da Comissão Internacional sobre Educação 

para o Século XXI (1999), apresenta quatro pilares da educação, sendo estes: 

aprender a conhecer; aprender a fazer; aprender a viver com os outros e 

aprender a ser. Desta forma, cabe à escola fornecer as oportunidades 

necessárias para que os seus alunos evoluam dentro destes quatro pilares. 

O Agrupamento de escolas do Cerco encontra-se situado na Freguesia de 

Campanhã, cidade do Porto. Esta freguesia, do concelho do Porto, tem uma 
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densidade populacional de 4856,8 habitantes/Km2, com uma área de 8,13Km2, 

sendo assim a terceira maior freguesia deste concelho (CENSOS 2011). 

O agrupamento de escolas do Cerco é dos maiores da cidade do Porto, 

sendo constituído por sete jardins-de-infância, seis EB1, uma Escola Básica e 

uma Escola Secundária. Apenas a Escola Básica e a Escola Secundária juntas 

têm pouco mais de 2000 alunos. Sem querer fazer nenhum juízo de valores, 

esta zona do Cerco é conhecida por atos de delinquência e maus hábitos 

públicos transmitidos de geração em geração, contribuindo assim para um 

contexto académico difícil e com alunos muito pouco interessados. 

A Escola Secundária do Cerco foi renovada, ao abrigo de um programa 

governamental que promove a requalificação dos estabelecimentos de ensino, 

podendo agora contar com dois pavilhões gimnodesportivos e com um ginásio 

de musculação, ambos perfeitamente capazes de abarcar toda a população 

escolar. A Escola Secundária do Cerco acolheu no seu seio académico três 

estagiários: eu, o Telmo Paixão e o João Valente. No nosso Estágio, contamos 

com a cooperação da Professora Dárida Castro e orientação científica do 

Professor José Virgílio. O facto de todos nós, estagiários, nos conhecermos de 

antemão facilitou a interação e a cooperação entre ambos, no sentido de 

trocarmos opiniões, criar estratégias de ensino e resolução de problemas. 

Durante este ano letivo, não prescindi de assistir às aulas dos meus 

colegas de estágio pois, através da observação, fui capaz de compreender os 

vários contextos de ensino existentes na escola e de me rever na prática dos 

meus colegas, de forma a atingir uma maturação e uma compreensão acerca 

do ensino que me permitiu transcender e corrigir planos e comportamentos da 

minha própria ação. 

Na minha opinião é fundamental esta organização por grupos durante o 

EP, pois, “o agir profissional do professor não pode ser, na atualidade, 

realizado apenas em situações de isolamento. A complexidade dos problemas 

exige trabalho em equipa decorrente da assunção de projetos comuns.” 

(Alarcão e Tavares, 2003, p.132). 

 

 

 



18 

 

2.3. O Núcleo de Estágio 

Como referi anteriormente, a Escola Secundária do Cerco acolheu três 

estagiários: eu e mais dois colegas (João Valente e Telmo Paixão). Durante 

todo o ano lectivo, pudemos contar sempre com o apoio e auxilio da nossa 

Professora Cooperante (PC) Dárida Castro, sendo que este estágio foi 

orientado pelo Professor Doutor José Virgílio. 

A oportunidade de realizar este estágio, inserido num grupo que partilha a 

mesma experiência, deu-me, enquanto professor, a oportunidade de crescer 

em formação. A nossa cooperação, enquanto núcleo de estágio, foi facilitada 

devido ao facto de já nos conhecermos, o que nos permitiu uma interação e 

uma partilha diferente de experiências e conhecimentos. Juntos, fomos 

capazes de trocar opiniões e estratégias, de forma a compreendermos e 

contornarmos os problemas encontrados nas nossas turmas. 

Durante todo o ano lectivo, tivemos a oportunidade de assistir às aulas 

dos nossos colegas de estágio, verificando que a nossa evolução enquanto 

docentes foi marcada pela observação das mesmas, e também pela 

observação das aulas dadas pela PC. Assim, fomos capazes de nos revermos 

na prática dos nossos colegas, para que desta forma fossemos capazes de 

corrigir não só a nossa ação mas também os nossos planeamentos e a nossa 

intervenção.  

A organização em grupos, durante o EP, é a meu ver, benéfica para nós, 

enquanto processo de aprendizagem pois “o agir profissional do professor não 

pode ser, na atualidade, realizado apenas em situações de isolamento. A 

complexidade dos problemas exige trabalho em equipa decorrente da 

assunção de projetos comuns.” (Alarcão e Tavares, 2003, p.132). 

 

2.4. Ser Professor Reflexivo 

O modelo de EP pelo qual a nossa Faculdade se guia permite aos seus 

estudantes descobrir, através da prática e da reflexão dessa mesma prática, 

soluções para os problemas que surgem durante o ano letivo, numa descoberta 

guiada e orientada para a prática. 

Assim, e de acordo com Dewey (1993), a reflexão afirma-se como uma 

forma especializada de pensar, que envolve uma investigação ativa, voluntária, 
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persistente e rigorosa daquilo em que se julga acreditar ou daquilo que 

usualmente se pratica, destacando os motivos que justificam as ações ou 

convicções e desvendando as consequências a que elas conduzem. 

Segundo Albuquerque et al. (2008), “A capacidade reflexiva, a 

competência de ensino e a integração social são as qualidades que definem 

um profissional reflexivo, que assume teorias sobre os currículos, sobre o 

ensino, sobre os alunos, sobre as comunidades, escolar e envolvente, sobre os 

aspectos socioprofissionais, sobre as relações humanas e institucionais”. 

Para Morais (1993), “o professor além de possuir conhecimento dos 

alunos e das estratégias de ensino deve, ainda, desenvolver capacidades de 

reflexão que lhe permitam resolver os problemas na sala de aula. Desta forma, 

é através de um processo de reflexão sobre o ensino, sobre as estratégias 

adotadas e sobre os resultados obtidos que nós, enquanto docentes, nos 

podemos adaptar e melhorar, de forma a atingir os objetivos propostos.  

De acordo com o contexto em que o EE está inserido, o processo de 

reflexão, fornece, ao docente, indicadores/respostas sobre os seus possessos 

e estratégias de ensino que o levam a modificar e requalificar a sua prática de 

forma a obter por parte dos alunos os objetivos propostos. 

No decorrer do EP, os erros cometidos foram imensos, alguns deles 

embaraçosos. Ao olhar para trás e ao reflectir sobre esses erros, concluo que 

para sermos bons professores, é necessário refletir sobre a nossa prática, 

tendo sempre presentes os nossos ideais e as nossas crenças. Desta forma, o 

processo de reflexão, embora seja complexo, auxilia o professor nas tomadas 

de decisão em relação a todos os seus processos de ensino, não permitindo 

que o ensino se torne pobre e monótono. 

As reflexões, ao longo de todo o EP, foram essenciais para o meu 

desenvolvimento pessoal enquanto docente. Apesar da obrigatoriedade de 

realizar as reflexões, estas não foram realizadas nesse sentido, mas sim num 

sentido de necessidade da minha parte de reflectir sobre a minha prática e 

ajustá-la às necessidades dos alunos. Através deste processo de ação-

reflexão, a minha competência enquanto docente foi crescendo e foi-se 

desenvolvendo de forma sustentada. 
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Durante a prática, as incógnitas e as perguntas, surgem de uma forma 

avassaladora e só através de uma correta reflexão sobre os acontecimentos 

podemos obter as tão desejadas respostas. Todo o contexto escolar, contexto 

aula e extra aula, contribui para o nosso processo de crescimento reflexivo. 

Assim, verificamos que os acontecimentos extra aula têm influência em todos 

os acontecimentos em aula e vice-versa. Por conseguinte, compreendendo o 

contexto, conseguimos compreender o nosso processo e a forma como 

queremos que este decorra. 
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3. Realização da Prática Profissional 

A última etapa da formação inicial é o EP. A aplicação de todos os 

saberes, teóricos e práticos, adquiridos ao longo do meu percurso académico 

foram essenciais, assim como as minhas poucas experiências de vida, para 

alcançar o meu grande objetivo - ensinar corretamente. Para o concretizar, 

fatores como a persistência, a humildade, o empenho, a persistente vontade de 

me superar e a paixão por ensinar, foram determinantes para o meu sucesso. 

A inversão de papéis – passagem de aluno a professor – foi relativamente 

fácil pois, como já referi antes, o trabalho com crianças na F.C.Porto Dragon  

Force permitiu-me adquirir ferramentas essenciais para o controlo e gestão dos 

processos de aprendizagem. Ainda assim, através de metodologias e de 

estratégias de ensino, fui capaz, ao longo do ano letivo, de me tornar mais 

competente e organizado no desempenho da função de Professor de EF. 

Assim, e tendo como guia as Áreas de Desempenho estabelecidas, 

iniciarei uma reflexão sobre a “Olimpíada” por mim realizada enquanto 

professor de EF. Desta forma, espero transmitir ao leitor todas as vivências, 

experiências e emoções que este percurso me proporcionou. 

 

3.1. Organização e Gestão do Processo de Ensino-Apr endizagem 

3.1.1. Planeamento Eficaz, Ensino Eficaz 

O planeamento das várias fases do ensino é um instrumento essencial 

para atingir os objetivos inicialmente estipulados. 

Na profissão de docente, é fundamental uma boa preparação para que, 

desta forma, haja uma intervenção coerente e racional, adequada aos alunos e 

aos conteúdos que nos propomos ensinar. Comportamentos imponderados 

devem ser irradiados da postura de docente para que, desta forma, se possam 

adquirir mais e melhores conhecimentos quer ao nível dos planos curriculares, 

das condições socioculturais, económicas e principalmente ao nível da aptidão 

física. O planeamento e a reflexão sobre a nossa prática são, assim, 

fundamentais: 

 

“Penso que, primeiro, seja importante salientar que, apesar da fraca afluência à 

aula por parte dos alunos (apenas sete elementos), os objetivos que me propus 
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atingir foram conseguidos. Esta planificação foi elaborada em função das 

dificuldades dos alunos, auferidas na aula de Avaliação Diagnóstica. Assim, e de 

forma a potenciar a aprendizagem dos alunos, na próxima aula, se os elementos 

participantes forem os mesmos, dividirei o grupo em dois consoante o seu nível. 

Caso exista a vinda de um aluno não participante nesta aula, integrará um grupo 

consoante o seu nível de aprendizagem.” (Reflexão de aula nº8). 

 

No decorrer deste ano letivo, o Projeto Educativo da Escola foi essencial 

para a preparação e o delineamento de um processo de ensino-aprendizagem 

coerente e adequado ao ano de escolaridade da minha turma. Assim, e de 

forma a conhecer os meus alunos, na primeira aula solicitei-lhes que 

preenchessem uma ficha de caraterização, tendo sido este um instrumento que 

me permitiu identificar o real contexto em que me inseri, delineando assim uma 

estratégia de postura e da forma como iria realizar a minha intervenção. Penso 

que é importante referir que esta estratégia fica sempre sujeita a eventuais 

mudanças que ocorrem no decorrer do ano, sendo importante ajustarmo-nos e 

reajustarmo-nos consoante o contexto. 

Bento (2003, p.15) diz que “a planificação é o elo de ligação entre as 

pretensões, imanentes ao sistema de ensino e aos programas das respetivas 

disciplinas, e a sua realização prática”. Enquanto professores devemos ser 

capazes de refletir sobre o nosso planeamento de forma a encontrar respostas 

aos obstáculos encontrados durante o processo de ensino. Ainda sobre este 

aspeto, o mesmo autor (idem) afirma que “o planeamento significa uma 

reflexão pormenorizada da direção e controlo do processo de ensino numa 

determinada disciplina”. 

 

3.1.1.1. A Minha Turma – V3T8 

Para corretamente estruturar o processo de ensino-aprendizagem, deve-

se conhecer e contemplar todos os fatores que possam influenciar a prática do 

mesmo. Assim sendo, e como já referi anteriormente, no início do ano letivo, 

distribuí pela turma inquéritos1 que me auxiliaram na caracterização da turma, 

como forma de conhecer o contexto de Estágio em que estive inserido. A 

                                                           
1 Inquéritos aplicados aos alunos disponíveis para consulta no Anexo I. 
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aplicação destes inquéritos logo no início do ano, permitiu-me compreender um 

pouco da individualidade de cada aluno e a turma como um todo. 

Após a análise destes mesmos inquéritos, um sentimento de apreensão e 

incerteza instalou-se em mim, face a algumas respostas obtidas. Os inquéritos 

demonstraram que estes alunos não tinham um contexto familiar que lhes 

proporcionasse um pleno e completo desenvolvimento sociocultural. Por 

conseguinte, a minha capacidade de compreensão e a minha capacidade em 

criar ambientes em que os alunos se sentissem confiantes e seguros, iria ser 

um fator determinante para o meu sucesso em criar ligações com os alunos. 

Assim, como referem Rosado & Ferreira (2011, p.190), “A otimização do 

ambiente de aprendizagem exige a consideração do sistema de relações entre 

o professor e o aluno.”. 

Deste modo, nos parágrafos seguintes é realizada a caracterização da 

turma, tendo por base os resultados dos questionários aplicados. 

No que diz respeito ao género, a turma é composta por vinte e dois 

alunos, dezassete do género masculino (77%) e cinco do género feminino 

(23%), ou seja, a maioria dos alunos é do género masculino, como podemos 

observar na figura abaixo. 

17

5

Género

Masculi
no

 
Figura 1: Distribuição por Género 

Relativamente às idades dos alunos, estas estão compreendidas entre os 

quinze e os dezoito anos de idade, sendo a média de dezasseis anos de idade, 

de acordo com a figura apresentada em seguida:  
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Figura 2: Idades dos alunos 

Sendo esta uma turma equivalente ao oitavo ano de escolaridade, no qual 

os alunos têm habitualmente treze/catorze anos, uma primeira análise 

demonstra que a taxa de reprovação destes alunos é elevada. 

Quando questionei os alunos sobre a localidade onde vivem, pude 

perceber que a turma é predominantemente da cidade do Porto (81,8%), sendo 

que os restantes (18,2%) são oriundos da cidade de Gondomar. 

 

Figura 3: Localidade onde vivem 

Para a maioria destes alunos, a disciplina preferida é a EF (63,3%), sendo 

esta seguida TIC (9,1%) e Fotografia (9,1%), de acordo com o gráfico 

apresentado. 
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Figura 4: Disciplina Preferida 

Ainda assim, é de salientar que um aluno indicou que não tem nenhuma 

disciplina preferida. 

A disciplina que a maioria dos alunos da minha turma menos gosta é a 

Matemática (68,2%), logo seguida pela disciplina de Inglês (13,6%). 

 
Figura 5: Disciplina que menos gosta 

Com algum desconforto, encontrei um aluno que não gosta de EF e, tal 

como nas disciplinas preferidas, um dos alunos indicou que não tem uma 

disciplina que menos gosta.  
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Quando questionados sobre o seu gosto em relação à disciplina de EF, a 

maioria dos alunos responde afirmativamente (90,9%), sendo que apenas dois 

indicaram que não gostam de EF. 

 
Figura 6: Gosto pela Educação Física 

Ao colocar esta questão, tive como objetivo perceber quais os alunos que 

gostam ou não de EF e foi com agrado que descobri que a maioria aprecia esta 

disciplina. 

Relativamente à questão relacionada com a prática de desporto federado, 

a minha intenção ao formulá-la era descobrir quais os alunos que praticavam 

desporto fora da escola. Pela análise do gráfico abaixo apresentado, podemos 

observar que mais de metade dos alunos (72,7%) pratica desporto federado 

fora do ambiente escolar e apenas seis não praticam qualquer desporto fora da 

escola: 
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Figura 7: Prática de Desporto Federado 

 

A recolha e análise destes dados, coincidente com o início do meu 

Estágio, teve implicações no processo de ensino-aprendizagem uma vez que, 

ao ter a possibilidade de conhecer a realidade da turma e dos seus alunos, os 

seus diferentes ambientes familiares e os seus ambientes comunitários, pude 

compreender e lidar melhor com diversas situações que aconteceram ao longo 

do ano letivo. 

A docência exige uma organização e gestão dos processos de ensino-

aprendizagem, pois o objetivo é obter um competente e eficaz desempenho 

das nossas funções. Assim, posso afirmar que a conceção, o planeamento, a 

realização e a avaliação do ensino são indispensáveis para uma correta 

intervenção junto dos alunos, tendo sempre como base a sua formação 

integral. De forma a transmitir os conhecimentos adquiridos ao longo de todo o 

seu percurso académico, o professor deve enfrentar o real contexto de ensino 

de forma ambiciosa, coerente e racional, promovendo estratégias de ensino 

adaptadas às necessidades e características dos seus alunos, bem como ao 

meio em que estão inseridos. 

 

3.1.1.2. Plano Anual 

O início do estágio foi caracterizado pela composição de alguns 

documentos que nos auxiliariam durante o decorrer do mesmo, sendo que o 

plano aula foi o primeiro. 

Para a elaboração deste documento, foi necessário conhecer o projeto 

curricular da disciplina de EF e o “roulement” de utilização dos espaços. Penso 

que é importante relembrar que a turma que me foi atribuída faz parte do 

Ensino Vocacional e tem um programa diferente. Assim, e tendo em 

consideração esta informação, distribui as várias modalidades pelos três 

períodos para que, por período, fossem abordadas uma ou duas modalidades. 

Desta forma, no primeiro período abordei o Módulo I – Jogos Desportivos 

Coletivos (Futebol e Basquetebol), e iniciei o Módulo IV – Aptidão Física 

(Treino Funcional), tendo terminado a abordagem deste último no início do 

segundo período. Ainda no segundo período, abordei também o Módulo III – 
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Atividades de Exploração da Natureza/Deportos de Raquetes (Corrida de 

Orientação e Badminton). No terceiro e último período, abordei o Módulo II – 

Desportos Individuais (Ginástica de Aparelhos (minitrampolim) e Atletismo 

(corrida de Resistência)). 

Para facilitar a minha organização pessoal ao longo do ano, registei todas 

as aulas lecionadas, bem como os períodos não letivos (férias, feriados), o 

início e término de cada modalidade, bem como os momentos de avaliação e 

atividades desenvolvidas no decorrer do ano. 

Após a análise da ficha de identificação preenchida na aula número um, 

consegui identificar os alunos que eram ou não praticantes de modalidades 

fora do ambiente escolar, qual a sua disciplina preferida e não preferida e as 

suas possíveis dificuldades considerando a nota adquirida no ano anterior. 

Deste modo, e com a ajuda da Professora Dárida, defini os objetivos gerais e 

específicos para cada modalidade a lecionar. Os objetivos estabelecidos foram 

distribuídos em três áreas distintas: o conhecimento (saber), a atitude (saber 

ser) e a ação (saber fazer). Na área do conhecimento, estabeleci a abordagem 

do jogo e das suas principais ações técnico-táticas, das regras fundamentais 

do jogo e dos principais sinais de arbitragem. Na área da atitude, os objetivos 

ligaram-se à cooperação, à tolerância, à reação às indicações fornecidas e ao 

respeito pelas decisões de arbitragem. Na última área, defini o saber fazer dos 

elementos técnicos em exercício e dos elementos técnico-táticos em situação 

de jogo. 

Assim sendo, o PA foi essencial para a minha organização pessoal de 

todo o ano letivo, sendo também a base para todos os restantes documentos 

concebidos. 

 

3.1.1.3. Plano de Unidade Didática (UD) 

A construção do documento da UD surge como uma subdivisão do plano 

anual consoante as diferentes matérias a abordar. Este é essencial para o 

processo de ensino-aprendizagem, pois estrutura e organiza os conteúdos para 

cada etapa de ensino. Bento (2003, p.75) afirma que “as unidades didáticas 

são partes essenciais do programa da disciplina, visto construírem unidades 
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fundamentais e integrais do processo pedagógico e por apresentarem aos 

professores e alunos etapas claras e bem distintas de ensino e aprendizagem”. 

Para uma correta elaboração da UD tive como suporte o Modelo de 

Estrutura do Conhecimento (MEC) de Vickers (1990). O objetivo deste 

planeamento é configurar o ensino de cada modalidade de uma forma 

específica, analisando todas as características importantes a reter. Desta 

forma, o MEC está divido em oito módulos sendo o primeiro uma pesquisa 

acerca dos conteúdos característicos, da modalidade a abordar, em cada 

categoria transdisciplinar, habilidades motoras, condição física, cultura 

desportiva e conceitos psicossociais. Já o módulo dois e três são 

caracterizados por uma análise do meio, recursos temporais, espaciais e 

materiais disponíveis para utilização, bem como dos alunos envolvidos no 

processo. Estes dois módulos são de extrema relevância pois permitem 

conhecer os materiais e espaços disponíveis para a prática, bem como o nível 

dos nossos alunos, pelo que nos ajudam a estruturar corretamente o processo 

de ensino-aprendizagem. No módulo quatro, é abordada a sequência dos 

conteúdos e sua respetiva extensão, sendo fulcral a sua elaboração, uma vez 

que este nos acompanha até ao término da modalidade. Este módulo permite-

nos consultar os conteúdos a lecionar em cada aula, empregando uma 

progressão de ensino coerente, bem como o tempo disponível para a 

lecionação da modalidade. Os módulos cinco e seis dizem respeito à 

elaboração de objetivos, para o nível motor, sócio afetivo, cognitivo e 

fisiológico, bem como a estruturação da forma e critérios da avaliação. Aqui, 

podemos encontrar o que pretendemos que os alunos aprendam e, a partir 

desse ponto, elaborar a avaliação. O módulo sete aponta os exercícios e suas 

respetivas progressões, devidamente adequadas aos conteúdos a lecionar. Por 

fim, mas não menos importante, o módulo oito engloba o emprego do plano de 

aula (PA) previamente estruturado. Sobre esta forma de planeamento, Bento 

(idem) refere que “O planeamento a este nível procura garantir, sobretudo, a 

sequência lógico-específica e metodológica da matéria, e organizar as 

atividades do professor e dos alunos por meio de regulação e orientação da 

ação pedagógica, endereçando às diferentes aulas um contributo visível e 

sensível para o desenvolvimento dos alunos”. 
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3.1.1.4. Plano de Aula 

O PA deve ser sempre previamente elaborado, com critério e rigor, tendo 

em conta os objetivos definidos para cada aula. Desta forma, o professor deve 

ter em conta todos os possíveis intervenientes, desde o espaço em que aula irá 

decorrer, o material necessário para o normal funcionamento da mesma e a 

distribuição dos alunos, para que assim possa otimizar todo o processo de 

ensino-aprendizagem. Assim, e como refere Bento (2003, p.101), “a aula é 

realmente o verdadeiro ponto de convergência do pensamento e da acção do 

professor”. 

Deste modo, podemos observar que o PA é o documento que orienta o 

professor no decorrer de todas as aulas, tendo como suporte a UD previamente 

estruturada. A estrutura do PA foi composta por três partes essenciais: 

objetivos comportamentais, ou seja, o que desejámos que os alunos realizem 

com sucesso; situações de aprendizagem, onde descrevemos a forma como se 

processa o exercício e a sua organização prática, bem como as suas 

respetivas variantes; componentes críticas, nas quais se inserem os feedbacks 

a transmitir, de forma a auxiliar os alunos na correta execução do pretendido. A 

aula foi, assim, dividida em três momentos: um momento inicial, no qual 

explicava aos alunos o que iriamos desenvolver durante a aula e durante o qual 

os alunos realizavam exercícios de ativação geral para a prática desportiva; um 

momento fundamental, no qual se desenvolviam os exercícios específicos para 

os objetivos da aula; uma parte final, que consistia num momento de retorno à 

calma. 

A minha capacidade de reflexão sobre diferentes exercícios e momentos 

que a aula atravessava foi-se desenvolvendo cada vez que executava o 

planeamento das minhas aulas. Aquando deste planeamento, tentei também 

incluir mais e melhores estratégias que me permitissem captar o interesse e a 

atenção dos alunos para os tópicos abordados nas aulas. Quando planeamos 

uma aula, devemos ter sempre em consideração o ponto de saturação dos 

alunos, ou seja, o momento em que determinado exercício deixa de ter 

interesse para o aluno. Nesse momento, devemos ter a capacidade de refletir e 

modificar ou reajustar o exercício, alterando algo na sua composição, de forma 

a cativar o aluno para a prática. Assim, aula após aula, fui sempre refletindo 
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sobre todo o meu processo e fui notando melhorias na capacidade de planear, 

tendo o cuidado de respeitar os pontos fortes e menos fortes dos alunos. Sobre 

esta temática, Bento (idem, p.190) refere que “a reflexão posterior sobre a aula 

constitui a base para um reajustamento na planificação das próximas aulas, 

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

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

organização do ensino”. 

O EP é o local ideal para nós, enquanto docentes, criarmos 

procedimentos de reflexão sobre todo o nosso trabalho e processo de ensino, 

de forma a obter, por parte dos alunos, o melhor aproveitamento possível. 

Assim, como afirma Nóvoa (1992), “a formação deve contribuir para criar nos 

futuros professores hábitos de reflexão e de autorreflexão que são essenciais 

numa profissão”. 

 

3.1.2. Realização 

A realização é o ponto alto do nosso EP, é o momento em que nós, 

enquanto docentes de EF, pomos em prática todo o planeamento acima 

referido. Na minha opinião, penso ter conseguido ultrapassar a barreira de 

passar da teoria à prática, tendo sido capaz de alcançar os objetivos a que me 

propus. O principal objectivo que conduziu a minha atividade durante o Estágio 

foi semear nos alunos um gosto, uma paixão pela atividade física e, a partir daí, 

criar um contexto de aprendizagem favorável para que os alunos adquirissem o 

máximo de conhecimentos e experiências possíveis. Esta tarefa nem sempre 

foi fácil uma vez que, no início, tive algumas dificuldades em despertar o 

interesse dos alunos mas, através da minha própria paixão pela atividade física 

e da minha persistência, fui capaz de lhes transmitir os valores e princípios que 

foram tão importantes da minha formação. Penso que uma das minhas virtudes 

foi ter sido sempre capaz de ouvir o que os alunos tinham a dizer e agir em 

conformidade com os meus, e com os seus, ideais. Para uma aula funcionar 

em plena harmonia, é necessário existir uma partilha de ideias e experiências. 

Ao analisar o meu percurso ao longo do ano lectivo, compreendo que só assim 

pude criar junto dos alunos uma imagem de um professor em quem podiam 

confiar. 
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Ao longo do EP, fui sendo confrontado com algumas situações menos 

boas, com as quais ainda não me sentia preparado para lidar sendo que, por 

outro lado, senti que foi nesses momentos que a minha paixão pelo ensino 

falou mais alto, tendo-me permitido ultrapassar essas divergências. Todas as 

experiências vivenciadas ao longo do EP transformaram-me num melhor 

professor e, acima de tudo, num melhor ser humano, pois fui “obrigado” a lidar 

com situações complicadas que não esperava encontrar no meu percurso 

enquanto estagiário e estudante. Ao longo do ano, fui sempre capaz de adaptar 

as minhas estratégias em função dos alunos, numa perseverante procura pelo 

conhecimento. 

 

3.2. Dificuldades 

As minhas primeiras aulas, nas quais pus pela primeira vez em prática o 

papel de professor, foram pautadas pelo receio e ansiedade. Por conseguinte, 

creio que o meu desempenho não foi o melhor. Contudo, ao fim de algumas 

aulas, o receio e a ansiedade foram-se dissipando, dando assim lugar à 

confiança e à segurança nos conhecimentos que previamente tinha adquirido. 

Já com outra atitude, procurei a melhor e mais correta forma de intervir e 

interagir com os alunos. 

Uma das minhas grandes dificuldades prendeu-se com a avaliação, como 

podemos constatar pelas minhas reflexões iniciais: 

  

“Durante esta aula senti uma dificuldade enorme em ser preciso nos vários 

parâmetros da avaliação diagnóstica”. (Reflexão de aula nº2). 

“Avaliar individualmente cada aluno não é nada fácil, mas após verificar as 

suas habilidades técnico-táticas consegui. (Reflexão de aula nº26). 

 

Ainda assim, e em conjunto com o PC e os meus colegas de estágio, 

procurei superar essa dificuldade e não sujeitar o processo de ensino-

aprendizagem aos meus erros pessoais. 

Uma outra dificuldade estava relacionada com a apresentação de novos 

conteúdos. No início do ano, quando tinha que realizar esta tarefa, voltavam as 

minhas incertezas e inseguranças. No entanto, com o passar do tempo e com a 

prática, estas foram-se dissipando:  
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“Durante esta aula tive algumas dificuldades em abordar as habilidades 

essenciais para o desenrolar do jogo”. (Reflexão de aula nº5) 

“Aproximando-se assim o final deste ano letivo estou bastante satisfeito com a 

minha evolução enquanto docente. Durante esta aula fui capaz de abordar 

todos os conteúdos de forma clara e sucinta”. (Reflexão de aula nº 50) 

 

Existiram momentos em que o conhecimento sobre determinada 

modalidade não era o mais preciso, pelo que senti a necessidade de pesquisar 

e aprofundar o que sabia sobre essas modalidades, de forma a poder abordá-

las e lecioná-las eficazmente.  

Todas as dificuldades sentidas ao longo do EP foram sendo solucionadas, 

com base na procura e na busca pelo conhecimento. Em suma, considero que 

o EP foi um processo de constante superação pessoal, em busca do meu ideal 

de professor. 

 

3.3. Avaliação 

Como já havia referido, pôr em prática o processo de avaliação foi uma 

das dificuldades com que me deparei no decorrer do ano letivo, devido à sua 

complexidade e ao “medo” de ser injusto no desenrolar do processo. Estando 

presente desde a aula número um, a avaliação é um fator essencial que o 

professor deve sempre ter em conta. Ainda nesta linha, Gadotti (1984, p.90) 

afirma que a “avaliação é inerente e imprescindível, durante todo o processo 

educativo que se realize em um constante trabalho de ação-reflexão, porque 

educar é fazer ato de sujeito, é problematizar o mundo em que vivemos para 

superar as contradições, comprometendo-se com esse mundo para recria-lo 

constantemente”. 

Serrano (2010) defende a existência de três momentos que caracterizam 

a avaliação: avaliação diagnóstica (que ocorre antes do processo de 

aquisição), avaliação formativa (que ocorre durante o processo) e avaliação 

sumativa (que ocorre no final do processo). Durante a minha presença no 

núcleo de estágio, pude compreender que na escola a avaliação também se 

divide em três momentos: avaliação diagnóstica, durante a qual o professor 

conhece as dificuldades e virtudes dos alunos, verificando qual o seu nível de 
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aprendizagem; avaliação formativa, que ocorre ao longo de toda a UD, para a 

avaliar os progressos realizados pelos alunos; avaliação sumativa, na qual o 

professor classifica o desenvolvimento do aluno, atribuindo-lhe uma nota.  

A nota final não é apenas obtida na avaliação sumativa, mas sim ao longo 

de todo o processo de ensino-aprendizagem. Relativamente à avaliação, Bento 

(2003, p.174) afirma que esta corresponde à “ (…) análise do processo de 

ensino e do rendimento dos alunos (…)” na qual se determina “(…) o grau de 

realização dos objetivos, das intenções educativas e metodológicas, e 

inventariam-se os resultados mensuráveis da ação de aprendizagem dos 

alunos”.  

De acordo com Pacheco (2001, p.129), “A avaliação apresenta-se como 

um processo de obtenção de informação, de formulação de juízos e de tomada 

de decisões seja qual for a perspectiva que adoptamos”. Este é, então, um 

processo que nos permite conhecer as potencialidades e as fragilidades dos 

alunos, dando-nos uma base para desenvolver o nosso trabalho, enquanto 

professores, de forma mais ajustada e orientada para o contexto no qual nos 

inserimos. 

Para mim, a avaliação mais complexa, mas ao mesmo tempo mais justa, 

é a avaliação formativa. Durante esta avaliação, enquanto professores, 

devemos ter sempre em conta o comportamento dos alunos nas diferentes 

etapas, atribuindo assim uma classificação qualitativa relativa à prestação dos 

alunos. No entanto, torna-se necessário salientar que não há modelos de 

avaliação perfeitos e infalíveis, pelo que a avaliação depende sempre da 

perspectiva de quem está a avaliar e do sujeito que está a ser avaliado. 

Ao longo de todo o ano letivo, as avaliações diagnósticas e sumativas 

foram, a meu ver, as mais complicadas de realizar. Neste sentido, fui efetuando 

pequenas alterações no modo de realizar estas avaliações, de forma a poder 

avaliar os alunos de um modo mais preciso e fidedigno. Assim sendo, para as 

minhas avaliações, defini critérios de êxito, estruturados por níveis e listas de 

verificação. Penso que é importante referir que, após análise dessas mesmas 

fichas, encontrei alguns erros e procedi à sua correcção, o que certamente 

influenciou a avaliação final. 
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3.3.1. Avaliação Diagnóstica 

Esta avaliação foi utilizada como forma de me fornecer, enquanto 

docente, informações sobre qual era o nível médio da turma, adequando assim 

as futuras sessões às necessidades específicas dos alunos. Desta forma, e 

com o auxílio de uma lista de verificação, verifiquei se os alunos realizavam 

com sucesso, ou não, os vários critérios por mim estabelecidos. De acordo com 

Serrano (2010, p.94), “a avaliação do diagnóstico (…) implica o 

reconhecimento de que se realiza no próprio terreno onde se executa 

determinada ação, dos sintomas ou sinais reais que nos põem em relevo uma 

situação problemática”, sendo este o momento ideal para refletir sobre a prática 

e sobre as reais necessidades de cada aluno. Desta forma, a avaliação 

diagnóstica permite efectuar “o diagnóstico dos diferentes aspetos e elementos 

da estrutura, processo e produto de um programa (…)”(idem: 88).  

 

3.3.2. Avaliação Formativa (AF)  

Como já referi no ponto 4.4., esta foi a avaliação mais complicada mas, 

ao mesmo tempo, mais justa, uma vez que os alunos eram classificados de 

uma forma qualitativa, partindo do Insuficiente até ao Muito Bom. Esta 

avaliação permitiu-me, enquanto docente, traçar um ponto de situação do 

processo de ensino-aprendizagem, em relação aos alunos e a mim, e através 

de uma análise reflexiva, compreender e melhorar a minha conduta durante o 

desenrolar do mesmo.  

A AF é um meio essencial na orientação e estruturação do processo de 

ensino-aprendizagem, uma vez que é realizada no decorrer de todas as aulas, 

auxiliando assim os alunos a compreenderem a sua própria evolução. Serrano 

(idem, p.95) afirma que a razão pela qual existe é “(…) ajuda ao pensamento 

racional e ativo na trajetória de uma tomada de decisão”. Um dos processos 

que considerei importante no final de cada período foi a auto-avaliação. Neste 

processo, seria de esperar que os alunos reflectissem sobre o seu 

desempenho ao longo da UD, mas não foi isso que aconteceu. Este momento 

era, para os alunos, uma forma de se desculparem pelos erros ao invés de 

refletirem sobre eles, não conseguindo assim, corretamente, obter um nível 

para o seu desempenho adequado à realidade. Desta forma, enquanto 
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docente, fui forçado a não ter em conta os seus “pedidos”, no momento da 

avaliação sumativa. 

 

3.3.3. Avaliação Sumativa  

Esta avaliação gera uma análise de resultados obtidos pelos alunos e os 

seus consequentes efeitos, permitindo assim ao professor balancear todo o seu 

processo de ensino-aprendizagem. Deste modo, este é o último momento da 

avaliação, no qual o professor adequa uma nota quantitativa a todo o processo 

desenvolvido pelo aluno. 

Ao longo de todas as aulas, tentei abordar e desenvolver conceitos 

psicossociais, através do apelo à cooperação, autonomia, dedicação, 

responsabilidade e bom comportamento. 

No Módulo I – Jogos Desportivos Coletivos (Futebol e Basquetebol) e 

Módulo III – Atividades de Exploração da Natureza/Deportos de Raquetes 

(Badminton), os alunos foram avaliados segundo as suas competências 

técnico-táticas em função do objetivo essencial do jogo. 

Nos Módulos II – Desportos Individuais (Ginástica de Aparelhos 

(minitrampolim) e Atletismo (corrida de Resistência)), Módulo III – Atividades de 

Exploração da Natureza/Deportos de Raquetes (Corrida de Orientação) e 

Modulo IV – Aptidão Física (Treino Funcional), foram realizadas fichas de 

progressão, e a avaliação técnica foi realizada através de exercícios pré-

definidos e executados no decorrer da UD. 

 

3.4. Participação na Escola e Relações com a Comuni dade 

3.4.1. As Reuniões 

As reuniões tiveram como objetivo central o debate de aspetos 

fundamentais relativos ao processo de ensino-aprendizagem. A meu ver, todas 

as reuniões em que pude participar ao longo do ano letivo foram essenciais 

para a elaboração e organização das atividades organizadas pelo grupo de EF. 

Estas reuniões foram surgindo com vários propósitos: com a PC, debatemos o 

MEC, os planos de aula e todas as nossas dúvidas relativas ao processo de 

ensino-aprendizagem; com o professor orientador, debatemos as observações 

das aulas a que ele assistiu, bem como diversos assuntos relevantes para a 
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elaboração do relatório de estágio; nas reuniões do conselho de turma, 

discutimos sobre o planeamento das atividades a realizar e sobre todas as 

informações pertinentes relativas à turma. 

No decorrer destas reuniões, tentei assumir sempre uma postura atenta e 

interventiva. O facto de ter estado na escola como EE, deu-me a oportunidade 

de aprender e consolidar conhecimentos adquiridos durante o meu percurso 

académico. Ao analisar este meu percurso, percebo que cada reunião foi 

exigindo de mim uma abordagem diferenciada, de acordo com os tópicos 

abordados. 

Durante as reuniões do conselho de turma, para além da avaliação dos 

alunos, foram abordadas várias temáticas. Em algumas destas reuniões, 

esteve presente a psicóloga da escola, que nos punha ao corrente dos 

eventuais progressos que os alunos iam tendo durante o seu 

acompanhamento. Todas estas informações permitiram-me compreender 

certas atitudes, comportamentos e reacções que, no início do estágio eram, 

para mim, incompreensíveis. 

Quando havia pequenos espaços entre aulas, a PC realizava “micro” 

reuniões com os EE, onde debatíamos e refletíamos sobre as ideias e opções 

tomadas. Estas reuniões foram sempre um momento de reflexão e análise do 

processo de ensino-aprendizagem, permitindo assim uma evolução do meu 

ser, enquanto docente, na procura de novos conhecimentos. 

Nas reuniões com o nosso professor orientador, tivemos a possibilidade 

de, em conjunto, refletir e dialogar sobre as aulas a que este assistiu, sendo 

que os objetivos destas reuniões passavam pela melhoria da nossa postura, 

planeamento e intervenção com os nossos alunos, e pela organização e 

estruturação do nosso relatório de estágio. 

Desta forma, posso afirmar que as reuniões entre os EE e os diversos 

docentes são um momento essencial para o nosso desenvolvimento 

profissional e pessoal. 

 

3.4.2. Desporto Escolar – Voleibol 

No que se refere ao desporto escolar, tive a oportunidade de, com o 

auxílio da professora responsável pela modalidade, acompanhar o Voleibol. 
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Como treinador que sou, “amo” a competição. Por conseguinte, quando me 

propuseram acompanhar uma equipa de desporto escolar, não hesitei em 

aceitar. Esta oportunidade de estar presente no desporto escolar e de não 

limitar a minha intervenção ao contexto lectivo, fez de mim um melhor professor 

e uma melhor pessoa. A meu ver, o desporto escolar ainda não é 

compreendido pelos alunos como essencial para a sua formação. 

Relativamente a esta temática, Marques (2006, p.145) afirma que “A aula de 

EF é parte maior do deporto na escola. Mas a promoção de uma efetiva, de 

uma verdadeira, cultura desportiva na escola passa por sair dos limites da aula 

de EF e explorar melhor as possibilidades do que se designa por “desporto 

escolar””. 

Na minha opinião, o desporto escolar deve ser encarado pela comunidade 

académica como mais uma ferramenta na formação de indivíduos. Tendo isto 

em consideração, houve um cuidado da minha parte de proporcionar às alunas 

um clima de aprendizagem que valorizasse a responsabilização individual e 

coletiva, sem nunca pôr de parte as regras fundamentais do treino.  

Enquanto praticante, encaro o desporto não só como a construção de um 

atleta, mas também como a construção dos indivíduos enquanto pessoas, com 

um papel ativo na sociedade. Os valores e ideias que me foram transmitidos ao 

longo de toda a minha formação desportiva, definiram a pessoa que sou e as 

escolhas que faço hoje. Valores como o empenho, a cooperação, a 

determinação, a superação, a autonomia, a auto-confiança, entre outros, foram 

essenciais na minha formação e, desta forma, penso que o desporto escolar é 

um bom meio de os transmitir, tendo sido esta a minha missão ao longo do 

ano.  

Um dos pontos negativos da minha passagem pelo deporto escolar, e que 

não me deixou experienciar ao máximo esta vertente do ensino, foi o facto de 

não poder estar presente nos dias de competição por motivos laborais. Apesar 

disso, o contacto com a professora responsável foi sempre constante e soube 

sempre como se haviam portado as meninas. Por outro lado, um dos pontos 

altos na minha passagem pelo desporto escolar, foi receber uma chamada da 

professora responsável e ouvi-las a “gritar” que tinham ganho o jogo e o torneio 

– foi uma sensação de realização magnífica. 
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No decorrer do todo o ano de estágio, as experiências foram todas 

maravilhosas, mas nenhuma me marcou como a do desporto escolar.  

 

3.4.3. Torneios de Futebol 

Durante o ano lectivo, o núcleo de estágio organizou três torneios de 

futebol. O primeiro torneio de futebol realizou-se no primeiro período, tendo 

como público-alvo os alunos do segundo ciclo (quinto e sexto anos). Já 

segundo período, foi realizado o torneio para o terceiro ciclo (sétimo, oitavo e 

nono anos). Por fim, no terceiro e último período, realizou-se o torneio para o 

ensino secundário (décimo, décimo primeiro e décimo segundo anos). 

Para a organização destes torneios, o núcleo de estágio, em colaboração com 

a turma do décimo segundo ano na opção de EF, elaborou fichas de inscrição, 

de jogo e um quadro competitivo com o alinhamento do todo torneio.  

Para além de participar na organização destes torneios, desempenhei 

também as funções de árbitro e juiz de mesa. Durante o desempenho das 

mesmas, tive sempre comigo um aluno do décimo segundo ano, sendo que 

tentei ajudá-lo a compreender as dificuldades que existem quando somos 

“juízes” e auxilia-lo a compreender o regulamento dos jogos, contribuindo 

assim para o desenvolvimento da sua cultura desportiva. 

Ao reflectir sobre a realização destas atividades, penso que o nível 

técnico e tático apresentado por algumas equipas foi muito bom e que o 

cumprimento das regras, por parte dos participantes, foi constante, facilitando 

assim o trabalho da equipa de arbitragem. 

 

3.4.4. Torneio de Basquetebol  

O torneio de basquetebol teve lugar no primeiro período, sendo uma 

forma de averiguar quais as equipas que iriam representar a escola no torneio 

“Compal-Air”. 

Para este torneio formulou-se, de igual forma aos restantes torneios, 

fichas de inscrição, fichas de jogo e um calendário competitivo. Para meu 

grande espanto, a adesão a este torneio foi muito elevada. Para poder 

competir, cada equipa teve de reunir quatro elementos do mesmo género e do 

mesmo escalão, caso contrário participariam no escalão do elemento mais 
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velho da equipa, sendo que as regras estipuladas foram as de mini-

basquetebol.  

O planeamento e organização deste torneio ficaram à responsabilidade 

do grupo de EF e não ao núcleo de estágio, sendo posteriormente solicitado 

auxílio para realizar tarefas de arbitragem e de juiz de mesa. 

Ao analisar esta atividade, penso que tudo correu da melhor forma pois 

houve mais professores envolvidos do que nos restantes torneios, tornando 

assim a tarefa de gestão e organização do evento muito mais simples. A 

imagem que transpareceu dos jogos disputados foi de equipas muito 

competentes, quer ao nível técnico quer ao nível tático, demonstrando uma 

grande paixão pela modalidade. 

 

3.4.5. Torneio de Voleibol – “Duplas Românticas” 

No dia catorze de fevereiro – dia de São Valentim – em pleno segundo 

período, os EE, em conjunto com uma turma do curso de desporto, 

organizaram um torneio de voleibol alusivo à data no formato de dois contra 

dois misto (rapaz e rapariga). Para este torneio, o único requisito de 

participação era a equipa ser mista e, uma das particularidades deste torneio, 

foi que professores e alunos podiam juntar-se e formar uma “dupla romântica”. 

O regulamento utilizado neste torneio foi o de mini-voleibol. À semelhança dos 

torneios de futebol, a realização de fichas de inscrição, fichas de jogo e 

calendário competitivo ficou ao encargo do núcleo de estágio. Para a 

organização do torneio pudemos, mais uma vez, contar com a ajuda do décimo 

segundo ano da opção de desporto para desempenhar funções de arbitragem 

e de juiz de mesa. 

Enquanto docente, fui convidado a participar neste torneio com uma aluna 

do décimo segundo ano. Este convite da aluna surgiu por esta ter como 

objetivo ser campeã e destronar a dupla de um dos professores de EF que 

todos os anos a vencia na final. O tão aguardado jogo, frente ao seu eterno 

rival, acabou por ser logo o segundo, nos quartos-de-final, saindo a nossa 

equipa vitoriosa do mesmo e do torneio. Uma vez que tive esta oportunidade 

de participar no torneio como jogador, pude observar o nível técnico e tático 

dos alunos muito de perto, corrigindo pequenas falhas sempre que possível. 



42 

 

Durante os períodos em que não competia, realizei tarefas de árbitro e juiz de 

mesa. 

Desta forma, penso que esta atividade decorreu de forma calma e 

organizada, sendo que os alunos demonstraram um entusiasmo elevado face à 

modalidade, superando as minhas expetativas. 
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4. Estudo 

4.1. Introdução 

No âmbito do EP, é requerido aos EE que realizem uma pequena 

investigação como forma de complementar a prática pedagógica. Desta forma 

a tarefa é um ponto essencial na nossa formação integral.  

No decorrer do primeiro e segundo períodos, notei que os alunos 

frequentavam as aulas das outras disciplinas e faltavam à aula de Educação 

Física ou apareciam sem o material necessário para a prática da mesma, o que 

contrariava os resultados obtidos na avaliação inicial anteriormente referida no 

ponto 3.1.1.1. deste trabalho. Neste sentido, a minha investigação teve como 

objetivo central perceber o que motiva os alunos a participar na aula de 

Educação Física.  

Deste modo, apliquei inquéritos por questionário a sessenta alunos, 

provenientes de quatro turmas diferentes: o oitavo A, o V3T8, o oitavo T2EM1 e 

o décimo segundo D. Estes inquéritos foram aplicados em março do corrente 

ano, antes do término do segundo período. 

 

4.2. Revisão da Literatura 

4.2.1. Motivação 

A motivação é um conceito complicado de averiguar, pois parte do foro 

interno do individuo. Por ser como um impulso dos indivíduos para realizar 

determinada tarefa, é lícito afirmar que cada pessoa tem, assim, uma reação 

diferente. A motivação é um fator que influencia a forma como agimos, 

pensamos e nos relacionamos com os outros indivíduos (Richard e Edward, 

2000). 

Como afirma Arends (1995, p.122), “a motivação é um conceito bastante 

abstracto que não é nada fácil de definir. Ela é interior à pessoa e portanto não 

pode ser observada”. Desta forma, os autores Walker Drew et al. (1989) 

referem que ambos os conceitos, motivação e atividade, se completam entre si. 

Ainda nesta linha, Abreu (1998, p.5 cit. por Lima, 2010) afirma que “A 

motivação está na raiz do comportamento. Toda a actividade tem origem numa 

«energia» geradora de «forças», ou de «dinamismos» que mobilizam ou põem 

em movimento os protagonistas da atividade”. 
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Na perspetiva de Rink (1993), a motivação é permanentemente abordada 

pelos professores como um dos grandes problemas do ensino. Assim sendo, e 

para os professores, a falta de motivação por parte dos alunos estabelece um 

entrave ao processo de ensino-aprendizagem. Um aluno motivado é um 

individuo que procura o conhecimento e não se limita a esperar que este venha 

ter com ele, ou seja, uma vez motivado, o aluno envolve-se no processo de 

ensino. 

 

4.2.2. Tipos de Motivação 

4.2.2.1 Motivação Extrínseca 

A motivação extrínseca parte de fatores externos ao individuo. Um 

exemplo da motivação extrínseca é o seguinte: um aluno cujos pais tenham 

prometido uma viagem caso este tenha boas notas no final do ano, é um aluno 

extrinsecamente motivado. Kobal (1996) indica que um individuo que realize 

uma tarefa em busca de uma recompensa extrínseca à mesma, é um individuo 

extrinsecamente motivado, sendo que o individuo não realiza a tarefa pela 

vivência da mesma, mas sim pela recompensa no seu final. 

Richard e Edward (2000) esclarecem que a grande maioria das tarefas 

são realizadas com o objetivo de alcançar um resultado positivo e que, desta 

forma, a motivação extrínseca contrasta com a motivação intrínseca. Este 

mesmo autor, com um exemplo de fácil compreensão, demonstra-nos este 

conceito: um aluno que realize os trabalhos de casa porque tem medo da 

reação dos pais caso não os faça, está extrinsecamente motivado para a 

tarefa, pois apenas a realiza pelo medo da reação dos pais. 

 

4.2.2.2 Motivação Intrínseca 

A motivação intrínseca parte do foro interno do individuo, na sua busca 

por auto-satisfação, expressando-se no desejo de realizar e voltar a realizar 

uma atividade ou comportamento. Kobal (1996) indica que se um indivíduo se 

mantém interessado por uma atividade durante a sua realização e se, após 

esta estar concluída, a quer realizar outra vez, é um individuo intrinsecamente 

interessado. 
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De acordo com os autores Richard e Edward (2000), uma boa 

aprendizagem e a conquista de elevado grau de desempenho, no desporto de 

alto rendimento, podem ser alcançados através de um correto trabalho ao nível 

da motivação intrínseca. Por exemplo, um aluno que realize os trabalhos de 

casa pelo prazer e conhecimento que essa tarefa lhe proporciona, e sem 

pensar em qualquer tipo de recompensa pela sua realização, é um aluno 

intrinsecamente motivado, pois a própria tarefa, por si só, já o satisfaz. Este 

mesmo autor menciona que é entre a pessoa e a tarefa, quando esta se torna 

interessante, que surge a motivação intrínseca. 

 

4.3. Objetivos 

O objetivo deste estudo é identificar qual o tipo de motivação, intrínseca 

ou extrínseca, predominante nos alunos de EF. 

 

4.4. Material e Método 

4.4.1. Método 

No presente estudo o método utilizado aproxima-se do Estudo de Caso. O 

Estudo de Caso é “uma investigação que se assume como particularística, isto 

é, que se debruça deliberadamente sobre uma situação específica que se 

supõe ser única ou especial, pelo menos em certos aspetos, procurando 

descobrir o que há nela de mais essencial e característico e, desse modo, 

contribuir para a compreensão global de um certo fenómeno de interesse” 

(Ponte, 2006: 2). Ainda nesta linha, Ludke & André (1986: 17) afirmam que “o 

interesse (…) incide naquilo que ele [fenómeno] tem de único, de particular, 

mesmo que posteriormente venham a ficar evidentes certas semelhanças com 

outros casos ou situações”. Para Yin (1994), o estudo de caso é considerado “ 

(…) uma investigação empírica que estuda um fenómeno contemporâneo no 

seu contexto real”. Ainda segundo esta ideia, Merriam (1998), defende que o 

Estudo de Caso “consiste na observação detalhada de um contexto ou 

indivíduo, de uma única fonte de documentos ou de um acontecimento 

específico”. 

Como referem Coutinho & Chaves (2002, p.226), “se é verdade que na 

investigação educativa em geral abundam sobretudo os estudos de caso de 
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natureza interpretativa/qualitativa, não menos verdade é admitir que, estudos 

de caso existem em que se combinam com toda a legitimidade métodos 

quantitativos e qualitativos”. 

4.4.2. Caracterização da Amostra 

A amostra para este estudo é composta por um total de sessenta alunos, 

provenientes de quatro turmas diferentes, o oitavo A, o V3T8, o oitavo T2EM1 e 

o décimo segundo D.  

No que diz respeito ao atual ano de escolaridade desta amostra, e de 

acordo com o gráfico abaixo apresentado, dezassete frequentam a turma do 

oitavo A (28.3%), dezassete frequentam o oitavo T2EM1 (28,3%), dezasseis 

frequentam a turma V3T8 (26,67%) e dez frequentam o décimo segundo D 

(16,67%). 

 

Relativamente ao sexo dos participantes, temos trinta e três indivíduos do 

sexo masculino (55%) e vinte e sete indivíduos do sexo feminino (45%), como 

podemos observar no seguinte gráfico: 
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No que concerne às idades desta amostra, estas variam entre os treze e 

os vinte anos, sendo que as idades com maior percentagem de respostas 

foram os dezasseis (25%), os treze (18,3%), catorze (13,3%), quinze (13,3%), 

dezoito (10%), dezanove (3,4%) e vinte (1.7%), de acordo com o gráfico 

seguinte: 

 

 

4.4.3. Instrumento Utilizado 

Para este estudo, o instrumento utilizado foi o questionário sobre a 

motivação intrínseca e extrínseca nas aulas de EF, da autoria de Kobal (1996). 

Este questionário encontrava-se escrito em português do Brasil, sendo que 
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para realizar o meu estudo tive por base a versão adaptada por Monteiro 

(2012). Assim, e de forma a obter resposta a algumas dificuldades vivenciadas 

durante o EP, o questionário foi adaptado por mim2. Como forma de verificar a 

adequação, compreensão e legibilidade das questões, apliquei o questionário a 

uma turma externa ao estudo. Como essa turma não reportou quaisquer 

dúvidas ou dificuldades na compreensão do questionário, procedi à aplicação 

do mesmo às turmas que pretendia estudar. 

O questionário foi composto por três perguntas principais, subdivididas 

em vinte e seis itens. Como forma de responder às questões foi utilizada uma 

escala de Likert com as seguintes denominações:  

1. Discordo totalmente 

2. Discordo 

3. Não concordo nem discordo 

4. Concordo 

5. Concordo totalmente 

4.4.3. Recolha de Dados 

O questionário foi aplicado aos sessenta alunos das diferentes turmas, no 

final do terceiro período. Aquando do preenchimento dos questionários, tive o 

cuidado de referir qual a finalidade do mesmo, sendo que garanti o anonimato 

dos alunos e solicitei que os mesmos me fornecessem as suas respostas de 

forma responsável e verdadeira. 

 

4.5. Análise e Discussão dos Resultados 

Como já referi, a minha investigação teve como objetivo central perceber 

o que motiva os alunos a participar na aula de Educação Física. Esta é uma 

temática amplamente investigada, pelo que neste relatório apenas analiso e 

discuto as respostas que considerei mais relevantes e que trazem perspetivas 

diferentes do que já foi estudado. 

 

Relativamente à afirmação «Participo nas aulas de Educação Física 

porque faz parte do currículo da escola», as respostas foram concordo 

                                                           
2
 Inquéritos aplicados aos alunos disponíveis para consulta no Anexo II. 
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totalmente (35%), concordo (26,67%), não concordo nem discordo (18,33%), 

discordo (10%) e discordo totalmente (10%), como podemos observar no 

gráfico seguinte: 

 

Na afirmação «Participo nas aulas de Educação Física porque gosto de 

exercício físico», os inquiridos selecionaram, maioritariamente, a resposta 

concordo totalmente (48,33%), seguida das respostas concordo (28,33%), não 

concordo nem discordo (16,67%), discordo (3,33%) e discordo totalmente 

(3,33%), de acordo com o gráfico que abaixo apresento: 

 

As respostas encontradas nesta questão contrariam a ideia inicial que me 

levou a realizar este estudo – que os alunos não estavam motivados para a 

prática. A meu ver, este resultado pode explicar-se pelo facto de a pergunta ser 
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bastante abrangente, pois um aluno pode apenas gostar de um certo tipo de 

atividade física ou modalidade. Estes resultados vão de encontro aos que 

Kobal (1996) obteve no seu estudo: quando solicitou aos alunos que 

expressassem a razão que os levava a participar na aula de EF, estes 

apontaram que tal se devia ao gosto pelo exercício físico (47% concordaram 

muito e 38% concordaram). 

Relativamente à questão «Participo nas aulas de Educação Física porque 

estou com os meus amigos», as respostas recaem sobre concordo totalmente 

(33,33%) e concordo (33,33%), seguidas das respostas não concordo nem 

discordo (26,67%), discordo (3,33%) e discordo totalmente (3,33%): 

 

 Na afirmação «Participo nas aulas de Educação Física porque gosto de 

aprender novas habilidades», e de acordo com o gráfico abaixo apresentado, 

os inquiridos selecionaram maioritariamente a resposta concordo totalmente 

(41,67%), seguida das respostas concordo (28,33%), não concordo nem 

discordo (21,67%), discordo (5%) e discordo totalmente (3,33%): 
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Desta forma, comparando com o estudo de Kobal (1996), verifico que os 

que a autora obteve foram diferentes dos que obtive. Assim, no estudo da 

autora, 28% dos alunos concordam muito com a mesma afirmação e 34% 

concordam. Esta diferença pode explicar-se pelo facto de os alunos por mim 

inquiridos estarem mais motivados para as aulas de EF quando são abordados 

novos conteúdos e modalidades, isto é, a abordagem a algo novo gera, quase 

sempre, curiosidade e interesse. 

Relativamente à afirmação «Participo nas aulas de Educação Física 

porque me permite ultrapassar novos desafios» as respostas foram concordo 

totalmente (31,67%), concordo (31,67%), não concordo nem discordo 

(28,33%), discordo (3,33%) e discordo totalmente (5%), como podemos 

verificar pela análise do gráfico seguinte: 
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Na afirmação «Participo nas aulas de Educação Física porque o meu 

rendimento é melhor que o dos meus colegas», os inquiridos selecionaram 

maioritariamente a resposta não concordo nem discordo (43,33%), seguida das 

respostas discordo totalmente (23,33%), discordo (13,33%), concordo (13,33%) 

e concordo totalmente (6,67%): 

 

Relativamente à questão «Participo nas aulas de Educação Física porque 

me permite manter/melhorar a minha condição física», as respostas recaem 

sobre concordo totalmente (46,67%) e concordo (35,%), seguidas das 

respostas não concordo nem discordo (15%), discordo (1,67%) e discordo 

totalmente (1,67%), como podemos observar no gráfico abaixo apresentado: 
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Relativamente à afirmação «Participo nas aulas de Educação Física 

porque considero uma disciplina importante», as respostas foram concordo 

totalmente (36,67%), concordo (31,67%), não concordo nem discordo 

(23,33%), discordo totalmente (5%) e discordo (3,33%), de acordo com o 

gráfico que abaixo apresento: 

 

Ao analisar os resultados obtidos nesta questão, podemos verificar que a 

maioria dos alunos considera que a disciplina de EF é muito importante. No 

entanto, e ao pensar na turma onde lecionei, os resultados desta questão 

fizeram-me refletir sobre por que razões não são assíduos se atribuem grande 
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importância à disciplina, pelo que seria um tópico útil a desenvolver em futuras 

investigações. 

Relativamente à afirmação «Eu gosto das aulas de Educação Física 

quando esqueço as outras aulas», as respostas foram não concordo nem 

discordo (30%), concordo (21,67%), discordo totalmente (20%), discordo (15%) 

e concordo totalmente (13,33%), como podemos verificar pela análise do 

gráfico seguinte: 

 

Na afirmação «Eu gosto das aulas de Educação Física quando conheço e 

experimento diversas modalidades», e de acordo com o gráfico abaixo 

apresentado, os inquiridos selecionaram maioritariamente a resposta concordo 

(36,67%), seguida das respostas concordo totalmente (28,33%), não concordo 

nem discordo (26,67%), discordo totalmente (5%) e discordo (3,33%): 
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Ao analisar os resultados obtidos nesta questão, podemos observar que 

uma grande concordância com a afirmação. De acordo com o que já referi 

anteriormente, abordar novas modalidades ou realizar abordagens diferentes é 

importante para motivar os alunos a participar nas aulas de EF. Por vezes, a 

simples modificação dos objetivos torna um exercício anteriormente realizado 

em algo completamente diferente. 

Relativamente à questão «Eu gosto das aulas de Educação Física 

quando me dedico ao máximo à atividade», as respostas recaem sobre 

concordo (38,33%) e não concordo nem discordo (26,67%), seguidas das 

respostas concordo totalmente (23,33%), discordo (6,67%) e discordo 

totalmente (5%), como podemos observar no gráfico seguinte: 
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Tendo em consideração os resultados obtidos nesta questão, podemos 

afirmar que a dedicação máxima à atividade, implica, geralmente, uma alta 

motivação face à tarefa. Deste modo, um aluno motivado para a tarefa 

desempenha as suas funções com dedicação e vontade. 

Na afirmação «Eu gosto das aulas de Educação Física quando o 

professor demonstra interesse pelas minhas dúvidas e dificuldades», os 

inquiridos selecionaram maioritariamente a resposta concordo totalmente 

(31,67%), seguida das respostas concordo (31,67%), não concordo nem 

discordo (30%), discordo (5%) e discordo totalmente (5%), de acordo com o 

gráfico que abaixo apresento: 
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Os resultados obtidos nesta questão vão ao encontro de situações que 

vivenciei no contexto, durante o meu percurso de EE. Na turma onde lecionei, 

quando auxiliava um aluno que necessitava de auxílio, este demonstrava uma 

maior vontade para realizar o exercício, estando desta forma mais motivado. 

 

Relativamente à afirmação «Eu gosto das aulas de Educação Física 

quando o professor é autoritário», as respostas foram concordo totalmente 

(30%), concordo (26,67%), não concordo nem discordo (25%), discordo 

totalmente (10%) e discordo (8,33%): 

 

 

Na afirmação «Eu gosto das aulas de Educação Física quando o 

professor é flexível e faço o que quero na aula», os inquiridos selecionaram 

maioritariamente a resposta não concordo nem discordo (31,67%), seguida das 

respostas discordo totalmente (26,67%), discordo (20%), concordo (13,33%) e 

concordo totalmente (8,33%), de acordo com o gráfico que abaixo apresento: 
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Relativamente à questão «Eu gosto das aulas de Educação Física 

quando os temas abordados correspondem às minhas expetativas», e de 

acordo com o gráfico abaixo apresentado, as respostas recaem sobre não 

concordo nem discordo (43,33%) e concordo (31,67%), seguidas das respostas 

concordo totalmente (15%), discordo (5%) e discordo totalmente (5%): 

 

 

Relativamente à afirmação «Eu gosto das aulas de Educação Física 

quando me sinto integrado no grupo» as respostas foram, concordo (40%), 

concorda totalmente (26,67%), não concorda nem discorda (26,67%), discordo 
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(5%) e discordo totalmente (1,67%), como podemos observar no gráfico 

seguinte: 

 

Analisando os resultados obtidos nesta questão, é lícito afirmar que para 

os alunos o sentimento de pertença a um grupo é importante. Pelo que pude 

verificar enquanto EE, nas diversas turmas existem grupos pelo que, nos 

alunos que não se integram em nenhum desses grupos, é natural surgir 

aversão pelas aulas de EF. Durante as minhas aulas, fui sempre alterando os 

grupos de trabalho, na tentativa de promover um espírito de união na turma. 

 

Na afirmação «Eu gosto das aulas de Educação Física quando o que 

aprendo me dá vontade de aprender mais e melhor», os inquiridos 

selecionaram maioritariamente a resposta concordo (40%), seguida das 

respostas concordo totalmente (30%), não concordo nem discordo (21,67%), 

discordo totalmente (5%), discordo (3,33%), como podemos verificar pela 

análise do gráfico seguinte: 
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Pela análise desta afirmação podemos verificar que, quando o ensino é 

eficaz, motiva os alunos a querer aprender mais e melhor. Desta forma, e pelo 

que observei na turma onde lecionei, sempre que um objetivo era alcançado, 

um novo era traçado, em função das virtudes e limitações dos alunos, 

promovendo assim uma vontade de superação constante. 

 

Relativamente à questão «Eu gosto das aulas de Educação Física 

quando as minhas opiniões são aceites», as respostas recaem sobre concordo 

(45%) e concordo totalmente (23,33%), seguidas das respostas não concordo 

nem discordo (21,67%), discordo (6,67%) e discordo totalmente (3,33%), de 

acordo com o gráfico que abaixo apresento: 
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Na afirmação «Eu gosto das aulas de Educação Física quando faço 

melhor que os meus colegas», os inquiridos selecionaram maioritariamente a 

resposta não concordo nem discordo (31,67%), seguida das respostas discordo 

(25%), discordo totalmente (23,33%), concordo (13,33%), concordo totalmente 

(6,67%), como podemos observar no gráfico seguinte: 

 

Ao analisar os resultados obtidos nesta questão, apenas verificamos que 

uma pequena percentagem dos alunos aponta que a sua motivação para a 

aula de EF se deve ao “sentir-se superior” aos seus colegas. De acordo com 

Caetano e Januário (2009), um aluno não deve ser orientado para o seu ego, 

mas sim para a valorização da tarefa em si. 

 

Relativamente à afirmação «Não gosto das aulas de Educação Física 

quando não consigo realizar bem as atividades», e de acordo com o gráfico 

abaixo apresentado, as respostas foram não concordo nem discordo (35%), 

discordo (20%), discordo totalmente (20%), concordo (18,33%) e concordo 

totalmente (6,67%); 
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Na afirmação «Não gosto das aulas de Educação Física quando não 

simpatizo com o professor», os inquiridos selecionaram maioritariamente a 

resposta discordo totalmente (40%), seguida das respostas discordo (21,67%), 

não concordo nem discordo (18,33%), concordo totalmente (11,67%) e 

concordo (8,33%): 

 

A capacidade que um professor tem em ser carismático e simpatizar com 

os alunos é um fator importante no processo de ensino-aprendizagem, pelo 

que, inevitavelmente, o professor deixa a sua marca nos alunos. Desta forma, 

penso que, o facto de ser extrovertido e tentar promover uma boa relação com 

os meus alunos, facilitou o processo de ensino-aprendizagem. 
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Relativamente à questão «Não gosto das aulas de Educação Física 

quando me aborreço com facilidade», as respostas recaem sobre discordo 

totalmente (26,67%) e não concordo nem discordo (25%), seguidas das 

respostas discordo (20%), concordo (16,67%) e concordo totalmente (11,67%), 

de acordo com o gráfico que abaixo apresento: 

 

Na afirmação «Não gosto das aulas de Educação Física quando os meus 

colegas “gozam” com as minhas falhas», os inquiridos selecionaram 

maioritariamente a resposta discordo totalmente (38,33%), seguida das 

respostas não concordo nem discordo (30%), discordo (16,67%), concordo 

totalmente (10%) e concordo (5%), como podemos verificar pela análise do 

gráfico seguinte: 
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Ao analisar os resultados obtidos nesta afirmação, podemos verificar que 

a maioria dos alunos expressa um sentimento de confiança nas suas 

capacidades. Deste modo, este sentimento pode influenciá-los e motivá-los a 

participar nas aulas de EF. 

Relativamente à afirmação «Não gosto das aulas de Educação Física 

quando não há tempo para praticar tudo o que eu gostaria», e de acordo com o 

gráfico abaixo apresentado, as respostas foram não concordo nem discordo 

(33,33%), concordo (18,33%),concordo totalmente (18,33%) discordo 

totalmente (16,67%), discordo (13,33%). 

 

 

Na afirmação «Não gosto das aulas de Educação Física quando não 

trabalhamos em equipa», os inquiridos selecionaram maioritariamente a 

resposta não concordo nem discordo (30%), seguida das respostas discordo 

totalmente (28,33%), discordo (18,33%), concordo (13,33%) e concordo 

totalmente (10%), como podemos observar no gráfico seguinte: 
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O trabalho em equipa é essencial, quer ao nível escolar, quer ao nível 

profissional, tendo isto em consideração, e face aos resultados obtidos, é 

evidente que os alunos preferem trabalhar em equipa do que individualmente. 

Desta forma, verificamos que o trabalho em equipa é um fator motivacional 

para os alunos participarem nas aulas de EF. 

Relativamente à afirmação «Não gosto das aulas de Educação Física 

quando alguns colegas querem demonstrar que são melhores que os outros», 

as respostas foram não concordo nem discordo (28,33%), concordo (28,33%), 

concordo totalmente (16,67%) discordo (13,33%), discordo totalmente 

(13,33%), de acordo com o gráfico que abaixo apresento: 
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No final deste estudo, torna-se necessário refletir e analisar o modo como 

decorreu a investigação. Relativamente ao inquérito por questionário que 

concebi, e após a sua aplicação, concluí que devemos ter o cuidado de 

formular questões que não utilizem expressões na negativa, uma vez que estas 

podem ser mal interpretadas pelos alunos. Por outro lado, há que ter em 

consideração a seriedade com que os alunos respondem ao questionário, ou 

seja, em diversas afirmações os alunos selecionaram a resposta que eu, 

enquanto professor, esperava que eles selecionassem e não a que realmente 

expressava a sua opinião. 

Através da realização desta pequena investigação, pude a importância da 

socialização e da empatia. O ter estabelecido uma boa relação com os alunos 

desde o início, foi essencial para conquistar a sua confiança. Esta investigação 

fez-me ainda compreender que, durante a minha carreira de docente, tenho 

que estar constantemente atento de modo a perceber e atuar sobre eventuais 

sinais de desmotivação por parte dos alunos.  
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Considerações Finais 

O EP permitiu-me colocar em prática todos os conhecimentos teóricos 

adquiridos ao longo do meu percurso académico, consolidando o meu papel de 

professor. A necessidade de refletir sobre todos os procedimentos e práticas 

adotadas, ajudou-me a querer ser cada vez melhor na procura do 

conhecimento. Deste modo, esta experiência, deu-me a possibilidade de 

desenvolver e aperfeiçoar as competências necessárias à profissão. 

Analisando o percurso que efetuei ao nível académico, penso que não 

alterava as escolhas que tive de fazer, pois todas as minhas vivências na 

faculdade moldaram o professor que hoje sou. 

Ao ver concluída esta etapa, tenho consciência de que ainda existe muito 

para aprender, uma vez que ser professor é estar em constante sintonia com 

os processos de ensino-aprendizagem, na busca persistente pelo 

conhecimento. 

 

No que se refere às investigações futuras a desenvolver, penso que seria 

interessante estudar a motivação dos alunos para as restantes disciplinas e 

comparar os resultados com os que obtive no estudo da motivação para a aula 

de EF. Uma outra vertente a ser explorada é a comparação dos resultados 

obtidos para a aula de EF com os índices motivacionais para a participação no 

desporto escolar. Ainda nesta linha, penso que seria interessante refletir sobre 

o que leva os alunos a não serem assíduos às aulas de EF quando referem 

atribuir grande importância à disciplina. Por fim, em futuras investigações seria 

igualmente importante perceber quais as causas que levam à desmotivação e 

de que modo se pode combatê-la. 

Penso poder concluir que ter sido professor pela primeira vez, no contexto 

em que estive inserido, trouxe benefícios quer para a escola quer para mim, 

enquanto futuro profissional na área da Educação, permitindo-me sempre 

crescer e evoluir. Contudo, penso que o maior contributo deste percurso foi 

para mim próprio, uma vez que tive a possibilidade de estabelecer um contato 

próximo com o contexto real do ensino e de enfrentar as situações e os 

desafios do dia-a-dia, perante os quais explorei, desenvolvi e apliquei 
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conhecimentos adquiridos ao longo da minha formação académica e, ao 

mesmo tempo, aprendi e desenvolvi atitudes, competências e conhecimentos 

para dar resposta às diversas solicitações. Deste modo, afirmar que evoluí 

enquanto profissional e enquanto pessoa não me parece precipitado, pois o 

tempo que permaneci na escola foi longo e, como tal, pude percecionar que ia 

compreendendo e cumprindo com mais eficácia os desafios propostos no dia-

a-dia.  

Ainda assim, mantenho presente a ideia de que os resultados das 

aprendizagens por mim efetuadas apenas se farão sentir a longo prazo, sendo 

necessária uma reflexão continua sobre a prática profissional. 
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Anexos  

Anexo I – Ficha de Perfil do aluno 
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Anexo II – Inquérito sobre a motivação e expectativas dos alunos em relação à 

disciplina de Educação Física (EF) 
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