
 

 

 

 

 

 

 

 

Mo(tivação)tor de arranque para uma 

Realidade Pedagógica 

 

 

Relatório de Estágio Profissionalizante 

 

 

 

Relatório de Estágio apresentado com vista à 

obtenção do 2º ciclo de Estudos conducente 

ao grau de Mestre em Ensino de Educação 

Física nos Ensinos Básico e Secundário 

(Decreto-lei nº 74/2006 de 24 de Março e o 

Decreto-lei nº 43/2007 de Fevereiro). 

 

 

 

Orientador: Professor Doutor José Mário Cachada 

 

 

José Pedro Salta Rodrigues 

 

Porto, Setembro de 2013 

  



II 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ficha de Catalogação 

Rodrigues, J., (2013). Mo(tivação)tor de arranque para uma Realidade 

Pedagógica - Relatório de Estágio Profissionalizante. Porto: J. Rodrigues. 

Relatório de Estágio Profissionalizante para obtenção do grau de Mestre em 

Ensino de Educação Física nos Ensinos Básico e Secundário, apresentado à 

Faculdade de Desporto da Universidade do Porto. 

 

PALAVRAS-CHAVE: ESTÁGIO PROFISSIONAL; EDUCAÇÃO FÍSICA; 

PROFESSOR; REFLEXÃO; MOTIVAÇÃO. 

  



III 
 

 

 

 

 

 

 

DEDICATÓRIA 

 

 

 

 

 

Aos meus pais deixo um sincero OBRIGADO por me deixarem sem palavras 

sempre que tento agradecer tudo o que fizeram por mim. 

Com estas asas, voarei. 

 





V 
 

 

AGRADECIMENTOS 

 

Agradeço com todo o meu coração à família incrível que tenho, pai mãe 

e avós, que nos tempos mais difíceis me apoiaram incondicionalmente 

conseguindo mostrar-me mais uma vez que, mais importante do que ser bem-

sucedido vem a necessidade de fazer o bem aos que nos são mais próximos 

independentemente de tudo o resto. 





VII 
 

 

Índice Geral 

DEDICATÓRIA ...........................................................................................................................III 

AGRADECIMENTOS .................................................................................................................. V 

RESUMO.................................................................................................................................... IX 

ABSTRACT................................................................................................................................ XI 

LISTA DE ABREVIATURAS.................................................................................................... XIII 

1. INTRODUÇÃO .....................................................................................................................3 

2. ENQUADRAMENTO BIOGRÁFICO ........................................................................................7 

2.1 – DESDE CEDO, ATÉ PARA SEMPRE ........................................................................................7 

2.2 – EXPECTATIVAS EM RELAÇÃO AO ESTÁGIO PROFISSIONAL – DO SONHO À REALIDADE ............9 

3. ENQUADRAMENTO DA PRÁTICA PROFISSIONAL – LEGAL, INSTITUCIONAL E 

FUNCIONAL ..............................................................................................................................15 

3.1 – ENQUADRAMENTO LEGAL, INSTITUCIONAL E FUNCIONAL ....................................................15 

3.2 - ESAG – “PÕE QUANTO ÉS, NO MÍNIMO QUE FAZES” ...........................................................16 

3.2.1 – O meio da ESAG com a ESAG .............................................................................16 

3.2.2 – O grupo..................................................................................................................18 

3.2.3 – O núcleo….............................................................................................................19 

3.2.4 – Os alunos…...........................................................................................................19 

4. REALIZAÇÃO DA PRÁTICA PROFISSIONAL .....................................................................23 

4.1 - ÁREA 1 - GESTÃO DO ENSINO E APRENDIZAGEM .................................................................23 

4.1.1 Conceção – O que é? Em que consiste?...............................................................23 

4.1.2 Planeamento – o que é? Em que consiste? ..........................................................24 

4.1.2.1 Planeamento Anual ..........................................................................................25 

4.1.2.2 Unidade Didática...............................................................................................26 

4.1.2.3 Plano de Aula ....................................................................................................27 

4.1.3 Realização – O que é? Em que consiste? .............................................................28 

4.1.3.1 - Comunicar em vez de co-mu-ni-car ..............................................................29 

4.1.3.2 - Extrapolar o sentido lato de educação física para os alunos ....................31 

4.1.3.3 - Professor Camaleão .......................................................................................35 

4.1.3.4 - Otimizar o Tempo Potencial de Aprendizagem (TPA) .................................36 

4.1.3.5 - Atribuir significado aos conteúdos ..............................................................38 

4.1.3.6 - Refletir – sacrifício por um bem maior .........................................................43 

4.1.4 - Avaliação – O que é? Em que consiste? .............................................................44 

4.1.4.1 - Avaliação Diagnóstica (AD) ...........................................................................45 

4.1.4.2 - Avaliação Sumativa ........................................................................................46 

4.2 ÁREA 2 E 3: PARTICIPAÇÃO NA ESCOLA E RELAÇÃO COM A COMUNIDADE .............................47 

4.2.1 Corta-mato Escolar .................................................................................................47 

4.2.2 - Formação Modelo de Educação Desportiva (MED) ............................................48 

4.2.3 - Teatro “Os Maias” .................................................................................................49 

4.2.4 - Meeting de Atletismo ............................................................................................49 

4.2.5 - Intercâmbio – Rio Maior ........................................................................................50 

4.2.6 - Dias de Encontro ...................................................................................................51 

4.2.7 - Torneios Concelhios .............................................................................................52 

4.2.8 - Torneio inter-concelhio de andebol .....................................................................53 



VIII 
 

4.2.9 - Intercâmbio (Receção dos alunos de Rio Maior) ................................................55 

4.2.10 - Visita de estudo a S. Pedro de Rates e a Ponte de Lima .................................56 

4.3 – ÁREA 4: DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL - ESTUDO: “A MOTIVAÇÃO DOS ALUNOS DO 

PROSSEGUIMENTO DE ESTUDOS E DA VIA PROFISSIONALIZANTE NAS AULAS DE EDUCAÇÃO FÍSICA”

 ...............................................................................................................................................57 

4.3.1 – Resumo .................................................................................................................57 

4.3.2 – Introdução .............................................................................................................58 

4.3.3 - Enquadramento Teórico .......................................................................................59 

4.3.4 - Objetivos do estudo ..............................................................................................61 

4.3.5 - Hipóteses ...............................................................................................................62 

4.3.6 - Instrumento de recolha de dados ........................................................................62 

4.3.7 - Amostra ..................................................................................................................63 

4.3.8 - Procedimentos metodológicos ............................................................................64 

4.3.9 - Procedimentos Estatísticos .................................................................................65 

4.3.10 – Apresentação de resultados ..............................................................................66 

4.3.11 - Discussão de Resultados ...................................................................................68 

4.3.12 - Conclusões ..........................................................................................................71 

4.3.13 - Limitações do estudo..........................................................................................71 

4.3.14 - Sugestões para estudos futuros: ......................................................................72 

4.3.15 - Bibliografia do Estudo: .......................................................................................72 

5. CONCLUSÃO ........................................................................................................................75 

6. BIBLIOGRAFIA .....................................................................................................................81 

7. ANEXOS ................................................................................................................................83 

ANEXO I – PLANO DE AULA .......................................................................................................85 

ANEXO II - QUESTIONÁRIO ........................................................................................................87 



IX 
 

RESUMO 

 

O presente documento foi realizado no âmbito da unidade curricular Estágio 

Profissional (EP) do 2º ciclo conducente ao grau de Mestre em Ensino de 

Educação Física nos Ensinos Básico e Secundário da Faculdade de Desporto 

da Universidade do Porto (FADEUP). 

O EP teve como palco principal a Escola Secundária Augusto Gomes (ESAG) e 

como atores, três elementos do núcleo de estágio, a professora cooperante 

(PC) Camila Vasconcelos e professor orientador (PO), José Mário Cachada. 

Durante o ano letivo em que decorreu o estágio fiquei responsável pelo 

processo de ensino-aprendizagem da turma 11ºH, do curso cientifico-

humanístico e, dividiram-se as responsabilidades da turma 10ºL do curso 

profissional de turismo, entre os elementos do núcleo de estágio. 

Este documento integra na sua essência um carácter reflexivo sobre toda a 

atividade desenvolvida no EP ao longo deste ano. Este documento encerra em 

si, alguns relatos sobre quais os aspetos que mais me marcaram e que me 

permitiram crescer como eu, professor. 

O relatório encontra-se dividido em 5 capítulos. Este é o primeiro capítulo, 

“Introdução”, e é explicitado o propósito do trabalho e o seu enquadramento. 

No segundo, “Enquadramento Biográfico”, relato o meu percurso escolar, 

académico e desportivo até ao momento e exponho as minhas expectativas e 

impacto com o contexto de estágio, no terceiro, “Enquadramento da Prática 

Profissional”, elaboro uma caracterização do contexto de estágio a nível legal, 

institucional e funcional, no quarto capítulo, “Realização da Prática 

Profissional”, explicito quais as principais dificuldades sentidas ao longo deste 

processo de crescimento que, ao serem ultrapassadas, me ajudaram a 

perceber mais um pouco deste complexo processo de ensino-aprendizagem 

criando em mim um professor que quer ser professor. Neste quarto capítulo 

introduzo um estudo realizado por mim intitulado “A Motivação dos Alunos do 

Prosseguimento de Estudos e da Via Profissionalizante nas Aulas de Educação 

Física”. Por fim, no quinto capítulo, “Conclusão”, refiro qual a importância desta 

experiência e exponho as minhas expectativas para o futuro. 

PALAVRAS-CHAVE: ESTÁGIO PROFISSIONAL; EDUCAÇÃO FÍSICA; 

PROFESSOR; REFLEXÃO; MOTIVAÇÃO. 
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ABSTRACT 

 

 

The present document was compiled during the extent of the course unit 

Professional Apprenticeship (PA) which leads to a Master’s degree in 

elementary and secondary physical education at the Porto University Faculty of 

Sports.  

The apprenticeship’s main stage was at the secondary school Augusto Gomes 

and the principal actors, were the three elements of the apprenticeship 

nucleus,the cooperating teacher Camila Vasconcelos, and thefaculty adviser 

teacher, José Mário Cachada. 

During the apprenticeships school year I was in charge of the teaching-learning 

process of the 11ºH class, of the scientific-humanistic course, and the 

responsibilities of the 10ºL class of the professional course of tourism were 

divided among the elements of the apprenticeship nucleus.  

This document integrates in its essence a reflexive character about all the 

activities developed in the PA along this year. This document contains some 

reports, which marked me the most that allowed me to grow as a teacher. 

The report is divided into 5 chapters. This is the first chapter, “Introdução”, 

which explains the purpose of the work and its framing. In the second, 

“Enquadramento Biográfico”, I expose my scholar, academic and sports journey 

to the present moment, my expectations, and impact in the apprenticeship 

context. In the third  “Enquadramento da Prática Profissional” I elaborate a 

characterization of the apprenticeship at a legal, institutional and functional 

level. The fourth chapter “Realização da Prática Profissional”,is where I explicit 

the main difficulties felt along this growth process that I’ve been overcoming, 

which helped me to understand a bit more about this complex teaching-learning 

process, thus made me realize that I did actually wanted to be a teacher. In this 

same chapter I include a study  called  “A motivação para as aulas de 

Educação Física entre os alunos do Prosseguimento de estudo e dos alunos do 

Curso Profissional”. The fifth and last chapter, “Conclusão”, represents the 

importance of this experience with regard to my future expectations.  

KEYWORDS: PROFESSIONAL APPRENTICESHIP; PHYSICAL EDUCATION; 

TEACHER; REFLECTION; MOTIVATION. 
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1. Introdução 
 

O presente documento foi realizado no âmbito da unidade curricular 

Estágio Profissional (EP) do 2º ciclo conducente ao grau de Mestre em Ensino 

de Educação Física nos Ensinos Básico e Secundário da Faculdade de 

Desporto da Universidade do Porto (FADEUP). 

O EP teve como palco principal a Escola Secundária Augusto Gomes 

(ESAG) e como atores mais dois elementos pertencentes ao núcleo de estágio, 

a professora cooperante (PC) Camila Vasconcelos e professor orientador (PO), 

José Mário Cachada. 

Durante o ano lectivo em que decorreu o estágio fiquei responsável pelo 

processo ensino-aprendizagem da turma 11ºH, do curso cientifico-humanistico 

e, dividiram-se as responsabilidades da turma 10ºL do curso profissional de 

turismo, entre os elementos do núcleo de estágio. Por conseguinte, todo o 

trabalho inerente à conceção, planeamento, realização e avaliação das turmas 

foi-nos atribuído de modo a que pudéssemos desenvolver as competências 

necessárias para nos (re)criarmos como profissionais na área do ensino da 

Educação Física. Todas as tarefas desenvolvidas tiveram a supervisão da PC 

e, em alguns casos pontuais, do PO. 

O EP tem como principal objetivo estabelecer um confronto entre a 

teoria e a prática pois “o contexto relacional entre prática-teoria-prática 

apresenta importante significado na formação do professor, pois orienta a 

transformação do sentido da formação” (Piconez, 1991, p.16). Desta forma, 

pomos em prática todo conhecimento adquirido nos anos de formação com o 

intuito de colocarmos em campo a nossa melhor performance continuando a 

crescer com as experiências que nos são fornecidas durante o jogo. 

Sendo o EP o culminar da minha formação académica neste ciclo de 

estudos, é também objetivo do mesmo adquirir competências capazes de dar 

respostas adequadas às contingências e desafios propostos pela prática 

pedagógica no futuro de forma a que, atingir a excelência, seja o propósito 

visado durante toda a vida profissional. Sem esquecer que a formação continua 

é um processo que se prolonga durante toda a vida profissional, não me posso 
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esquecer que este foi o motor de arranque para poder encarar novos desafios 

e, através das capacidades adquiridas agora e no futuro, tentar reger-me 

sempre pelo principio de que ser melhor no trabalho produzido é uma 

motivação extra para encarar esta vida profissional de braços abertos e punhos 

fechados. 

 

Este documento integra, na sua essência, um carácter reflexivo sobre 

toda a atividade desenvolvida no EP ao longo deste ano. Dentro de uma 

panóplia infindável de desafios, vitórias e derrotas, trabalho e diversão, este 

documento encerra em si alguns relatos sobre quais os aspetos que mais me 

marcaram, as maiores dificuldades e as vitórias que me permitiram crescer e 

florescer como professor e como pessoa. 

O presente relatório encontra-se dividido em 5 capítulos. Este é o 

primeiro capítulo, “Introdução”, e é explicitado o propósito do trabalho e o seu 

enquadramento. No segundo capítulo, “Enquadramento Biográfico”, relato o 

meu percurso escolar, académico e desportivo até ao momento e exponho as 

minhas expectativas e impacto com o contexto de estágio. No terceiro capítulo, 

“Enquadramento da Prática Profissional”, elaboro uma caracterização do 

contexto de estágio a nível legal, institucional e funcional. No quarto capítulo, 

“Realização da Prática Profissional”, explicito quais as principais dificuldades 

sentidas ao longo deste processo de crescimento profissional e pessoal que, 

ao serem ultrapassadas, me ajudaram a perceber mais um pouco deste 

complexo processo de ensino-aprendizagem criando em mim uma crescente 

vontade de querer ser professor. Neste quarto capítulo introduzo um trabalho 

de investigação realizado por mim intitulado “A motivação para as aulas de 

Educação Física nos alunos de Via Prosseguimento de Estudos e de Via 

Profissionalizante”. Por fim, no quinto capítulo, “Término de um ciclo”, refiro 

qual a importância desta experiência e exponho as minhas expectativas para o 

futuro. 
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2. Enquadramento Biográfico 

 

2.1 – Desde cedo, até para sempre 

 

 

Remontando os primórdios da minha existência e refletindo sobre toda 

esta conjuntura da qual faço parte, a minha vida, percebo o quão afortunado 

sou por, desde muito cedo, ter tido a hipótese de o desporto fazer da minha 

vida. 

Foi naquela primeira casa, em Monte dos Burgos, onde comecei a dar 

importância ao desporto com todos os pequenos gestos de criança pelos quais 

todos deviam passar. O aprender a andar de bicicleta, as traquinices próprias 

da altura, a bola a rolar no chão e nós, miúdos, a correr atrás da mesma, 

esconder-me dos meus colegas, viver aqueles jogos que esboçavam sorrisos 

contínuos durante tardes e tardes a fio, foram apenas algumas das muitas 

situações que recordo como sendo memoráveis da minha infância, enquanto 

criança ativa que só pensava quando iria ser a hora de ir dar mais uma, duas 

ou três corridas com os amigos ou pais. 

Por falar na família, recordo com saudade aquelas tardes cheias de sol 

que passava com a minha avó a dar uns pontapés numa bola de plástico e 

como rejubilava de alegria. Alegria essa que não era apenas a minha avó que 

me trazia mas também o meu avô quando me dizia para ir com ele “jogar” ténis 

de mesa. Passo a explicar estas aspas. Sendo eu uma criança, o rigor técnico 

e tático não me interessavam, o que realmente interessava era chutar, bater, 

esconder, correr da forma mais simples e pura que existe, daquela forma que 

as crianças percebem como praticar desporto. Foi fora dessa pressão técnica e 

tática que comecei a crescer dentro do mundo do desporto, e tanto os meus 

pais como avós e amigos da altura, permitiram que a medalha do sorriso 

bastasse para eu vencer. 

Sinto que durante esta época de infância, tive oportunidades de ser feliz, 

bastante diferentes das que se tem hoje em dia. Construir uma casa na árvore 

envolveu esforço e dedicação, muitos cortes e muito suor o que me deu espirito 

de sacrifício para atingir objetivos, fazer escalada em montes íngremes deu-me 
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força e vontade para superar os desafios mais invencíveis e tudo junto deu-me 

motivação intrínseca para encarar esta vida de uma forma positiva. 

Nesta altura da minha vida, durante o 1º ciclo fui incitado pelos meus 

pais a praticar desporto. O desporto escolhido foi a natação. Treinava duas 

vezes por semana e todos os dias jogava futebol de rua. 

Já no 3º ciclo fui interpelado por um amigo para ingressar numa equipa 

de andebol – Padroense Futebol Clube – da qual fiz parte durante 3 anos da 

minha vida. Sem grandes expectativas iniciais, aderi a esta modalidade sem 

nenhum conhecimento sobre a mesma, mas rapidamente me apaixonei e vivi 

momentos inesquecíveis com uma equipa fantástica, na qual ganhei muitos 

amigos e alguns títulos. 

Infelizmente, no meu 11º ano, tive de desistir para conseguir atingir um 

objetivo que passava por entrar nesta instituição na qual me encontro 

presentemente a estudar. 

No 12º ano inscrevi-me pela primeira vez num ginásio. Foi nesse 

momento que comecei a sentir um gosto especial pelo culto do corpo sentindo 

ainda que quando ingressasse na faculdade esta poderia ser uma das vias 

pelas quais poderia escolher especializar-me. Talvez tenha sido este o 

momento que me fez decidir que a área do desporto deveria ser o sentido que 

eu deveria dar à minha vida. Claro que durante o meu percurso escolar já 

sentia que a educação física era a minha disciplina favorita pois tive ótimos 

professores e admirava imenso o seu trabalho, principalmente devido à relação 

socio-afetiva que estes conseguiam ter com os alunos, que era completamente 

diferente da que os outros professores conseguiam ter. 

Chegou o momento de me candidatar à melhor faculdade de desporto 

do país e consegui entrar. 

Quando escolhi vir para o curso de Ciências do Desporto ainda não tinha 

plena noção do que me esperava, apenas sabia que ser professor era uma 

hipótese. Neste momento estou no último ano de mestrado e espero no final 

deste ano estar apto a exercer a minha profissão, embora existam mais 

vertentes a explorar no ramo do desporto. Sei que no final deste ano é, ou 

deveria ser, possível dar aulas numa escola mas há mais hipóteses tais como 

trabalhar num ginásio, numa instituição com pessoas física e intelectualmente 

debilitadas, ir para fora do país… o que eu quero dizer é que seremos 
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estudantes para sempre, pois na sociedade atual não há espaço para ficarmos 

na nossa zona de conforto. É preciso ir à luta, afinal, a vida é desporto. É 

obrigatório para um estudante na minha posição ambicionar sempre mais. É 

preciso vencer esta competição. 

 

 

2.2 – Expectativas em relação ao Estágio Profissional – Do sonho à 

realidade 

 

 “Tornar-se professor constitui um processo complexo, dinâmico e evolutivo que 

compreende um conjunto variado de aprendizagens e de experiências ao longo de diferentes 

etapas formativas.”  

(Pacheco e Flores, 1999, p.45)  

 

Para poder emitir uma opinião acerca do EP e das expetativas acerca do 

mesmo, torna-se necessário perceber minimamente qual o significado que este 

tem para quem o frequenta, principalmente, acerca do que é efetivamente o EP 

e quais os objetivos do mesmo. 

O EP pode ser definido como “um período de preparação formal numa 

instituição específica onde o aluno-futuro professor adquire as competências e 

os conhecimentos necessários para o desempenho eficaz da profissão” 

(Pacheco e Flores, 1999, p.52) onde, do ponto de vista de objetivo académico 

“é esperado que o aluno adquira e aplique corretamente os conhecimentos que 

foi apreendendo ao longo do seu percurso académico e que sejam relevantes 

sob o ponto de vista profissional” (Caires, 2001, p.21). 

 Este processo de formação pode ser definido como “um processo de 

desenvolvimento e estruturação da pessoa que se realiza com o duplo efeito de 

maturação interna e de possibilidades de aprendizagem, de experiências dos 

sujeitos” (Garcia, 1999, p.19). Depois de ter percorrido 4 anos de formação 

académica onde variadas matérias foram abordadas, chegou a hora do 

confronto com a realidade, de verificar se a formação que consegui obter me 

permite fazer face a situações que vão surgir na prática, de forma a facilitar 

este complexo processo de ensino-aprendizagem. 
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Iniciada esta etapa no início do mês de Setembro de 2012, as incertezas 

pairavam como uma nuvem por cima de mim. Iniciei este estágio sem ter a 

certeza da plenitude das minhas capacidades enquanto profissional na área da 

educação. Afinal, este ano, ia entrar num novo mundo estranho como um 

estranho. Mesmo assim, o positivismo esteve sempre presente e, com 

incertezas mas sem medos, encarei o estágio como mais uma aprendizagem, 

como um momento de (re)descobrir as minhas capacidades num ambiente 

diferente e perceber até que ponto consigo desempenhar o papel de professor 

com a qualidade que julgo ser própria desta tarefa, tão importante na nossa 

sociedade. 

As duas primeiras instituições às quais me candidatei foram, por ordem, 

a Escola Secundária Abel Salazar e a Escola Secundária Augusto Gomes, pois 

pertencem ambas à bela cidade de Matosinhos onde moro e, por indicação da 

minha mãe que, sendo professora da Escola do Padrão da Légua, tinha algum 

conhecimento do funcionamento destas escolas e me aconselhou na escolha 

das mesmas. Tive pena que não houvesse estágio na Escola Secundária do 

Padrão da Légua, escola que frequentei durante 6 anos da minha vida pois 

achei que seria bastante interessante reencontrar pessoas que me marcaram e 

tornaram possível chegar ao patamar em que me encontro presentemente. 

As colocações saíram e eis que o meu nome aparece colocado na 

escola Secundária Augusto Gomes. Um nervoso miudinho começou a crescer 

dentro de mim deixando-me com uma curiosidade extasiante de ver, ser e viver 

naquele mundo escolar. Voltar a uma escola secundária como professor iria ser 

o (re)viver uma realidade completamente remodelada, tendo em conta as 

representações iniciais (Garcia, 1999). A necessidade de ser líder de mim 

próprio cresceu exponencialmente, a responsabilidade é agora um “must have” 

importantíssimo e só com esta liderança poderei desafiar-me, com uma 

consequente vitória nesta batalha 

Soube que o meu núcleo de estágio ia ser constituído pelo Carlos Pinto 

e pela Liliana Santos, pessoas com quem eu não tinha nenhuma relação, 

excetuando um “olá” passageiro na faculdade. Depressa percebi que nesta 

piscina que é o estágio, eles os dois são a parede onde me posso apoiar e 

impulsionar para aumentar a minha velocidade de aprendizagem. Junto destes 

dois colegas, que se tornaram amigos mais rapidamente do que eu esperava, a 



11 
 

partilha de saberes teve de ser abundante pois o conhecimento é o alimento 

que nos permite crescer mais fortes dando-nos os anticorpos que nos permitem 

lutar, viver e vencer neste novo mundo.  

Aos três elementos constituintes do núcleo de estágio junta-se, como 

refere Caires, a anfitriã, que será a responsável pelo nosso acompanhamento 

ao longo do estágio. Relativamente à professora cooperante (PC) deste núcleo 

de estágio, eu tinha, expectativas imensas no que concerne ao apoio 

incondicional ao longo desta jornada. Era com esta pessoa que eu pensava 

partilhar todos os meus receios e todas as minhas ideias, sendo criticado e 

apoiado no exercício das minhas ações como estagiário e era dela que 

esperava obter o maior exemplo de como exercer uma prática pedagógica 

correta. García (1999) idealiza a reflexão como essencial na formação de 

professores. Desde cedo senti a necessidade de desenvolver com a minha PC 

variados momentos de reflexão que me permitissem “desenvolver 

competências metacognitivas permitindo-me conhecer, analisar, avaliar e 

questionar e minha própria prática docente assim como os substratos éticos e 

de valor a ela subjacentes” (Idem, p.153).  

Como suporte nesta demanda, sabia que teria o PO, professor da 

instituição onde sou aluno. Como refere Graça (2005), deste esperava um 

trabalho que me permitisse transformar as minhas próprias experiências em 

algo substancial para a minha prática. Esperava principalmente uma orientação 

mais teórica no âmbito formal do EP como por exemplo na redação e 

construção do relatório de estágio (RE) e no estudo que sabia que teria de 

realizar.  

Para completar o grande núcleo que iria fazer parte do meu ano, 

existiram os meus alunos. Este grupo foi-me apresentado pela PC como sendo 

um grupo no qual era necessário tomar uma atitude assertiva para assumir um 

controlo efetivo do mesmo. Com uma curiosidade enorme em conhecer este 

pântano de areias movediças onde iria caminhar durante todo o ano, aliada ao 

receio de não conseguir criar uma relação de significativa afetividade e 

positivismo entre alunos e entre professor alunos, tive finalmente o primeiro 

contacto com esta turma, após o qual percebi que era uma turma simpática e 

afável. Soube, a partir deste momento, que o receio não precisava de imperar 

pois pareceu-me bastante viável a criação de uma boa relação se esta 



12 
 

assentar no respeito mútuo entre docente e discentes, afetividade positiva, 

disciplina e hábitos de trabalho. Tal como afirma Bento (1999, p.198), não será 

através de receitas provindas de disciplinas externas que se vai conseguir 

conhecer a turma mas sim através do “conhecimento situado, concetualmente 

fundado nas experiências correntes dos acontecimentos da sala de aula”. Só 

ao longo do ano, contactando com a turma, vivenciando as diversas 

experiências com os alunos e, através de uma observação e reflexão na e da 

ação, é que é possível perceber como abordar e gerir o grupo turma. Esta 

aprendizagem é contínua pois as situações são diferentes e os alunos estão a 

crescer como indivíduos alterando desta forma o seu comportamento. 

Sem esquecer a instituição que me acolheu e o grupo no qual fui 

inserido, estava à espera de um acolhimento afável que me permitisse sentir 

um bem-estar suficiente para aumentar a minha vontade de me integrar na 

escola principalmente no que concerne à relação estabelecida com 

funcionários e colegas de trabalho. 

Com o intuito de retirar a melhor experiência deste ano letivo fui 

desenvolvendo um trabalho reflexivo sobre a prática pedagógica. Este permitiu-

me aglutinar toda a bagagem teórica resultante dos anos de formação que tive 

com o vasto leque de crenças, teorias, conceitos e o conhecimento que obtive 

durante este ano de estágio, permitindo-me solidificar o meu “eu” enquanto 

profissional de educação. Aprender a refletir acompanhou o meu ano de 

estágio, dando-me uma maior “autoconsciência pessoal e profissional” (García, 

1999, p.154) que, com toda a certeza, irá acompanhar a minha vida como 

professor. 
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3. Enquadramento da prática profissional – Legal, Institucional 

e Funcional 

 

3.1 – Enquadramento Legal, Institucional e Funcional 

 

O EP é a unidade curricular que culmina o 2º ciclo de estudos 

conducente ao grau de Mestre em Ensino de Educação Física nos Ensinos 

Básico e Secundário. Este rege-se pelas normas da instituição universitária e 

pela legislação específica acerca da Habilitação Profissional para a docência, 

sendo que a sua estrutura e funcionamento consideram os princípios 

decorrentes das orientações legais constantes do Decreto-lei nº 74/2006 de 24 

de março e do Decreto-lei nº 43/2007 de 22 de fevereiro, tendo ainda em 

consideração o Regulamento Geral dos segundos Ciclos da UP, o 

Regulamento Geral dos segundos Ciclos da FADEUP e o Regulamento do 

Curso de Mestrado em Ensino de Educação Física. 

O EP tem como objetivo 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, tal como está redigido no artigo 

segundo do Regulamento da Unidade Curricular Estágio Profissional do Ciclo 

de Estudos conducente ao grau de Mestre em Ensino de Educação Física nos 

Ensinos Básicos e Secundário da FADEUP. Ainda referente ao mesmo 

documento, as competências profissionais neste citadas, reportam-se ao Perfil 

Geral de Desempenho do Educador e do Professor (Decreto-lei nº240/2001 de 

17 de agosto) estando organizadas nas seguintes áreas de desempenho: 

 

I. Organização e Gestão do Ensino e da Aprendizagem 

II. Participação na Escola 

III. Relação com a comunidade 

IV. Desenvolvimento profissional 
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De acordo com o artigo quarto do mesmo documento orientador, com o 

intuito de o estagiário desenvolver as competências necessárias nestas quatro 

áreas de desempenho, este terá uma orientação da prática de Ensino 

Supervisionada realizada pelo orientador da FADEUP, docente desta 

instituição, e pelo professor cooperante, docente da instituição onde é realizada 

a prática pedagógica. 

O EP decorre, consoante o artigo nono, durante os terceiro e quarto 

semestres do 2º ciclo de estudos sendo que as atividades do mesmo iniciam-

se no dia 1 de setembro prolongando-se até ao final do ano letivo conforme o 

local onde se realiza o EP. 

 

É através deste emaranhado legislativo que o EP encontra o seu 

enquadramento legal, institucional e funcional, fornecendo um suporte jurídico 

importante no qual é possível os professores estagiários encontrarem o rumo 

necessário para desenvolver um trabalho com finalidades concretas. 

 

 

3.2 - ESAG – “Põe quanto és, no mínimo que fazes” 1 

 

A ESAG tornou-se, de repente, o palco de todas as festividades 

inerentes ao EP. É aqui que a minha tournée se desenrola ao longo de um ano 

letivo atuando com todas as minhas capacidades com o objetivo de realizar as 

melhores performances possíveis. 

Para que tal aconteça, é necessário caraterizar o meio onde realizei o 

meu EP. 

 

 

3.2.1 – O meio da ESAG com a ESAG 

 

A ESAG situa-se na cidade de Matosinhos pertencente ao distrito do 

Porto tal como à sua área Metropolitana. Matosinhos está limitado a norte pelo 

                                                             
1 Lema da Escola Secundária Augusto Gomes 
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município de Vila do Conde, a nordeste pela Maia, a sul pelo Porto e a oeste 

pela costa marítima (oceano Atlântico). 

O concelho de Matosinhos tem 62,30 km² de área e 175 478 habitantes 

espalhados pelas 10 freguesias constituintes deste concelho. 

A freguesia de Matosinhos, que é onde se encontra a escola, possui 

5,31 km² de área e 41 000 habitantes (2011), tendo assim uma densidade de 5 

365 hab/km². Os acessos a este local poderão passar pela utilização da rede 

de metro disponível nesta freguesia ou os autocarros públicos existentes. 

Relativamente às infraestruturas da ESAG para a prática desportiva e 

lecionação das aulas de Educação Física (EF), durante este ano letivo, não foi 

possível utilizar uma coerência dos espaços. A escola apresenta-se em 

processo de remodelação, tanto nos espaços interiores, como nos espaços 

exteriores abrangendo o pavilhão de EF e os espaços desportivos exteriores. 

Durante o presente ano letivo houve reuniões sistemáticas do grupo 620 para 

tentar resolver os problemas existentes de forma a não impedir a lecionação 

das respetivas aulas, tendo este encontrado algumas soluções tais como o uso 

do Colégio João de Deus (pequeno espaço interior), campo sintético da junta 

de Freguesia e parque de estacionamento da piscina municipal de Matosinhos. 

Estes foram os únicos espaços utilizados durante o primeiro período, assim 

como as mesas de ténis de mesa existentes na ESAG. Devido a várias 

reclamações dos encarregados de Educação não foi possível lecionar mais no 

parque de estacionamento devido a alegadas faltas de segurança. No segundo 

e terceiro período a Escola Secundária Gonçalves Zarco abriu portas aos 

professores de EF da ESAG cedendo alguns espaços, assim como a piscina 

Municipal de Matosinhos (lecionação da modalidade de natação). Ainda assim, 

com todos estes espaços não foi possível dar aos professores 100% da carga 

horária ficando esta reduzida a 50%. 

 

 

  

http://pt.wikipedia.org/wiki/Freguesia
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3.2.2 – O grupo... 

 

“O papel do professor de Educação Física ramifica então, num 

passado de pessoas sociáveis e entusiastas, com elevada 

capacidade organizativa, iniciativa própria, mais próximo de 

professores competitivos, desejosos de prestígio, dada ainda a 

“ténue aceitação social” da sua profissão, para um professor 

mais confiante e convicto da sua ação social, cultural e 

politica.” 

 (Cunha, 2008, p.82) 

 

Quando entrei para a ESAG como professor estagiário (PE), não tinha 

noção do que era o grupo 620. Pensei que seriam apenas professores que 

debatiam os objetivos da lecionação da disciplina e planeavam o ano letivo 

mas, este grupo foi muito mais além. 

Para além de evidenciar um grande sentido de responsabilidade, o qual 

foi transmitido para os professores estagiários, conseguiu abraçar esta nova 

geração convidando os mesmos para convívios extraescolares que, com 

certeza, nos deixaram com vontade de participar em todas as atividades da 

escola porque simplesmente, torna-se um prazer trabalhar com toda a boa 

disposição evidente no seio deste grupo. Como refere Cunha (2008, p.66), “a 

socialização é entendida como um processo de aprendizagem durante toda a 

vida, na qual o sujeito adquire um conjunto de valores, normas, condutas” que 

nos levaram a pensar que só partilhando o nosso “eu” com o resto do grupo, é 

que podemos alcançar uma cultura subjacente à profissão em questão, que 

nos permita uma “assimilação de normas aceites como naturais” (Cunha, idem) 

no sentido de criar um sentimento de pertença a esta comunidade educativa. 

Para além de todo o carater social presente, este grupo é um promotor 

de variadas atividades durante o ano letivo promovendo uma escola ativa 

requerendo alunos igualmente ativos no que concerne à sua ação desportiva. 
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3.2.3 – O núcleo… 

 

Foi nesta escola que me deparei com um novo grupo de trabalho 

constituído pelos meus colegas professores estagiários do núcleo de estágio 

da FADEUP e duas personalidades experientes no que concerne ao EP, o 

professor cooperante e o professor orientador. Foi aqui que encontrei o meu 

apoio para espremer todo o sumo concebido pelas experiências que se foram 

desenrolando durante o ano letivo. Com a realização de todo o trabalho 

elaborado durante o ano, com a prestável e necessária ajuda destes 

“companheiros de viagem” consegui começar a criar uma identidade do que 

sou hoje como professor de EF e que não era quando cheguei a esta 

instituição, pois “aquilo que as pessoas são é, em larga medida, determinado 

por aquilo que fazem” (Canário, 2005 p.131). Sem a partilha de ansiedades, 

desejos, receios, vitórias e derrotas, reflexões mais ou menos profundas, 

redigidas ou oralmente transmitidas num clima mais ou menos formal, o 

resultado do meu “eu” enquanto professor, não teria sido o mesmo pois, só 

assim, com a confiança depositada nas pessoas que me rodeiam é que há uma 

possibilidade de crescer com a consciência de que estamos a evoluir. 

 

 

3.2.4 – Os alunos… 

 

Na ESAG foram distribuídas uma turma de 11ºano a cada PE havendo 

uma extra, do curso profissional de técnico de turismo do 10º ano, que iria ser 

lecionada pelos três professores estagiários num sistema rotativo. 

A turma pela qual eu fiquei responsável durante todo o ano foi o 11ºH, 

turma do curso cientifico-humanístico na área de Línguas e Humanidades na 

qual desenvolvi a maior parte do meu trabalho. 

Logo na primeira aula do ano letivo apliquei um questionário com o título 

“ficha individual do aluno”, sendo esta uma ficha biográfica. A análise cuidada 

destas fichas ajudou-me a perceber algumas particularidades acerca dos 

alunos que poderiam influenciar as aulas de Educação Física tais como a 

existência de problemas físicos ou psicológicos, a situação familiar e o gosto 

pela disciplina de Educação Física. 
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Sabendo desde início que não ia ser uma tarefa fácil lecionar nesta 

turma devido aos avisos que recebi sobre o comportamento de alguns alunos 

desta turma, chego ao final deste ano letivo com um pensamento vitorioso, não 

só porque consegui estabelecer uma relação saudável com todos os alunos da 

turma mas também porque levo deles a minha maior aprendizagem. Como 

afirma Canário (2005, p.148), “as escolas são definidas como o lugar onde se 

ensinam os alunos. Mas esta asserção só exprime uma parte da verdade”. O 

verdadeiro pote de ouro deste processo ensino-aprendizagem é conseguirmos 

perceber que este não se processa apenas no sentido professor aluno, mas 

também, e inevitavelmente, no sentido contrário, pois é através das 

readaptações sucessivas à realidade que encontramos pela frente que 

conseguimos criar e recriar opções para contornar os obstáculos que possam 

surgir. Bento (1999, p.241) afirma que “aprender é um processo activo, que 

resulta do confronto do sujeito com as exigências da situação de aprendizagem 

e que depende do contexto social em que o confronto decorre e do 

conhecimento que o aluno possui”. Com base nesta afirmação penso que será 

necessário, ao longo de toda a vida, colocarmo-nos do “outro lado” como 

alunos que sempre seremos e, simplesmente aprender. 

A hipótese de poder lecionar em duas turmas de níveis e áreas 

diferentes com um ambiente completamente diferente permitiu-me arrecadar 

mais algumas “pedras” para continuar a construir o meu “castelo”. 
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4. Realização da prática profissional 

 

4.1 - Área 1 - Gestão do ensino e aprendizagem 

 

Segundo as normas orientadoras do EP (2012/2013), a área de 

desempenho 1 – Gestão do Ensino e Aprendizagem – constitui a principal 

faceta da profissão docente, estando dividida em quatro tarefas vitais para o 

processo ensino-aprendizagem – conceção, planeamento, realização e 

avaliação – através das quais se pretende otimizar o processo e a formação 

integral do aluno. 

Nesta área de desempenho, espera-se uma constante interligação entre 

a teoria e a prática, onde se assume que esta articulação permita uma 

preparação cuidada e eficaz da gestão do ensino e da aprendizagem com o 

objetivo de construir uma estratégia de intervenção, orientada por objetivos 

pedagógicos, que respeite o conhecimento válido no ensino da Educação 

Física e conduza com eficácia pedagógica o processo de educação e formação 

do aluno na aula de EF (Normas Orientadoras do EP, 2012/2013). 

 

 

4.1.1 Conceção – O que é? Em que consiste? 

 

A conceção constitui-se como o motor de arranque da gestão do 

processo de ensino e aprendizagem. Esta implica uma análise cuidada e 

reflexiva sobre variadas componentes que entram num processo complexo de 

articulação entre a teoria e a consequente prática pedagógica. Só através 

desta análise é que será possível abraçar o ano letivo com a certeza de que o 

trabalho a desenvolver está de acordo com as orientações nacionais e locais. 

Para conceber um canal orientado para a excelência do ensino, torna-se 

insuficiente ser conhecedor dos currículos nacionais e das adaptações locais 

dos mesmos. O termo conceção vai mais além. Conceção é, de acordo com o 

dicionário de língua portuguesa, a maneira de conceber; criação de um projeto 
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ou de um plano original2 sendo que, deste modo, conceção remete também 

para a perceção. Para além do que já foi referenciado anteriormente, torna-se 

imperativo ter uma perceção do meio e dos intervenientes presentes. A análise 

dos alunos e a análise do meio em que se encontram inseridos permitiram 

ampliar a visão e a noção da especificidade do trabalho a desenvolver para e 

com os intervenientes, possibilitando então um planeamento mais rigoroso em 

função das necessidades, interesses e constrangimentos detetados. 

 

 

4.1.2 Planeamento – o que é? Em que consiste? 

 

Planear é certamente um termo revestido de intenção futura e, intenção 

já revestida de futuro, é também alicerçada por objetivos que são os pilares do 

viaduto que estamos a construir. Objetivar a nossa realização passa 

certamente por planificar conscientemente todo o trabalho a realizar tendo em 

vista um resultado consoante os diferentes níveis de realização. Como afirma 

Bento (2003, p.15), “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” sendo que o docente tem de realizar um verdadeiro 

jogo de ténis entre a conceção e os seus objetivos.  

A esta planificação concernem algumas linhas orientadoras que 

permitam a tangibilidade dos objetivos propostos de uma forma lógica e 

estruturada. Além disto, deverá ser elaborada de acordo com as condições 

concretas em que irá ser realizada o que não é algo fácil de executar pois, tal 

como refere Rink (1985), um dos maiores problemas dos professores de EF é 

conseguir delinear objetivos realistas para os seus alunos. 

Não existem dúvidas quanto à importância da existência de um bom 

planeamento em relação ao processo ensino-aprendizagem. Através da 

planificação dos objetivos e estratégias a implementar é possível uma melhor 

qualidade do ensino mas é de ressalvar que, “no processo real do ensino existe 

                                                             
2 Dicionário da Língua Portuguesa, 2011 
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o inesperado” (Bento, 2003 p.16) sendo este um trabalho que se deverá 

desenvolver continuamente ao longo da carreira docente. 

Depois da elaboração de todo o trabalho analítico, é necessário dar 

forma ao conhecimento nos seus diferentes níveis de realização sendo então 

desdobrado no planeamento anual, unidade temática e plano de aula. 

 

 

4.1.2.1 Planeamento Anual 

 

Ao ingressar no papel de professor estagiário deparei-me inicialmente 

com a proposta de concretizar o “planeamento anual” o qual só foi possível 

realizar mais tarde devido à instabilidade que a ESAG estava e está a sofrer, 

devido às obras de requalificação. 

Sem saber ao certo o que representava este documento, ou por 

esquecimento ou por falta de conhecimento académico, percebi que a sua 

importância é determinante quando se trata de traçar as linhas orientadoras de 

atuação no local de ensino. Por isto, este documento “é um plano de perspetiva 

global que procura situar e concretizar o programa de ensino no local e nas 

pessoas envolvidas” (Bento, 2003, p.59). Assim sendo, tudo o que foi tratado 

neste trabalho teve como ponto de partida a premissa do planeamento geral 

propondo “um plano sem pormenores de atuação” (Idem, p.60). É através 

deste planeamento anual que o professor planeia as suas unidades didáticas 

(Rink, 1985). 

Como o início deste ano foi um pouco diferente do que é costume nesta 

instituição, este documento foi realizado até ao final do segundo período 

contando com alguma experiência resultante de dois períodos de estágio 

efetivo. 

Quando procedemos à realização do módulo 3 – “Análise dos alunos” – 

acordamos em núcleo de estágio remeter este espaço de reflexão para um 

trabalho que a PC nos incumbiu de fazer. Este tratou-se de um trabalho sobre 

os escalões etários que a ESAG abrangia. Tendo já elaborada a caraterização 

de cada turma, este trabalho permitiu-nos abarcar algum conhecimento 
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bastante importante no que diz respeito à especificidade do comportamento 

nos jovens que são e poderão vir a ser nossos alunos no futuro. 

É importante salientar que, sendo este um documento adequado às 

condições em que nos encontramos, foi difícil a tarefa de generalizar o 

concreto, ou seja, referir objetivos nas quatro áreas de extensão da EF. Quanto 

à configuração da avaliação foi importante perceber e rever as suas vertentes 

tais como os seus critérios. 

De um modo geral, através deste documento, conseguimos obter 

material para podermos realizar reflexões a longo prazo tendo por base 

variados trabalhos de análise adequada ao contexto em que nos encontramos 

(Bento, 2003). 

 

 

4.1.2.2 Unidade Didática 

 

A unidade didática apresenta-se como estando no segundo nível de 

planeamento, sendo mais concretamente, a planificação de um ciclo, estando 

este delimitado pelo início e finalização da lecionação de uma sequência de 

matéria referente a uma modalidade específica.  

Ou seja, a unidade didática é um plano para um conjunto de aulas (Rink, 

1985) e vem incluído no documento “Modelo de Estrutura do Conhecimento”. 

Este, é um documento que vem no seguimento da organização do 

planeamento anual, constituído por sete módulos. O primeiro diz respeito às 

habilidades motoras, cultura desportiva, condição física e conceitos 

psicossociais a desenvolver ao longo da lecionação da modalidade; o segundo 

trata do espaço, material e tempo disponível para a modalidade em questão; no 

módulo 3 está inscrita a análise dos alunos realizada através da análise da 

avaliação diagnóstica; os módulos 4 e 5 apresentam, respetivamente, a 

sequência e extensão dos conteúdos e a definição dos objetivos de 

aprendizagem; no módulo 6 há configuração da avaliação e por último, no 

módulo 7, são apresentadas as atividades de aprendizagem e a progressão de 

aprendizagem. 
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Este foi um dos documentos mais utilizados por mim ao longo do ano no 

que diz respeito à lecionação de aulas, pois nele estão contidas todas as 

informações referentes à modalidade permitindo construir “um propósito 

(projeto e intenções) de ensino integral” (Bento, 2003, p.75). 

Quando iniciei este ano de estágio, apenas tinha “construído” um 

documento como este, sendo este elaborado em grupo. Quando me deparei 

com a tarefa de realizar um apenas por mim, devo admitir, que custou bastante 

e foi dos documentos que mais demorei a entregar no início (o primeiro). 

Depois de perceber a sua estrutura, percebi que elaborar este documento o 

mais rapidamente possível me iria trazer grandes benefícios na planificação 

das minhas aulas. 

Infelizmente não me foi possível terminar as duas últimas unidades 

didáticas pois, para além do pouco tempo que tive para realizar aulas (corte de 

50% do horário) tive de me adaptar aos espaços disponíveis cedidos pela 

Escola Secundária João Gonçalves Zarco o que me forçou a lecionar duas 

modalidades ao mesmo tempo (Futebol e Badminton) não podendo acabar 

nem uma nem outra. 

 

 

4.1.2.3 Plano de Aula 

 

Para uma lecionação efetiva das aulas foi necessário planificar as 

mesmas individualmente em planos de aula (Anexo I) “tendo em atenção a 

matéria, os pressupostos dos alunos e as condições de ensino, bem como os 

dados fornecidos pela análise das etapas anteriores, na preparação da aula 

tem lugar uma precisão dos seus objetivos (já estabelecidos no plano da 

unidade); é planificado o seu decurso metodológico e temporal.” (Bento, 2003, 

p. 63). Um plano de aula é um guia para o processo de instrução de uma 

sessão do processo ensino-aprendizagem estando baseado nos objetivos da 

unidade temática (Rink, 1985). 

Inicialmente, realizar um plano de aula chegava a ser penoso devido ao 

tempo que necessitava para o elaborar. Criar uma sequência lógica nos 
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exercícios propostos que visassem uma coerência alicerçada da motivação 

necessária para que a aula fosse o mais agradável possível não era fácil. 

Contudo, ao longo do tempo, a prática constante na formulação dos planos de 

aula permitiu-me conseguir melhorar a minha capacidade de construir aulas na 

medida em que, as variadas questões que pairavam no meu pensamento eram 

por sua vez desconstruídas cada vez mais facilmente. A questão da gestão do 

tempo de aula, do tempo de transição de tarefas e distribuição de material 

foram-se clarificando permitindo uma maior focalização na criatividade (o que 

para mim é essencial para manter uma aula dinâmica). 

Devido à incerteza em alguns momentos do ano letivo, do espaço 

destinado a lecionação de aulas, cheguei à escola com um plano de aula 

definido para lecionar no interior, ou na junta de freguesia, e, por diversas 

vezes os espaços estavam ocupados o que me levou a ter de improvisar uma 

aula no momento (lecionada no parque de estacionamento das piscinas 

municipais de Matosinhos). A primeira vez que tal aconteceu consegui inserir 

alguns dos exercícios do meu plano de aula mas da segunda vez, a aula teve 

de ser reformulada em 2 minutos. Estas situações, embora indesejadas, foram 

uma boa forma de conseguir ultrapassar algumas barreiras criadas na minha 

mente, como a falta de material e o uso de espaços com piso indevido, criando 

em mim, uma versatilidade da qual não tinha noção que poderia possuir. Foi a 

partir destas aulas que a facilidade em criar planos de aula aumentou 

exponencialmente como se de um clique se tratasse. 

 

 

4.1.3 Realização – O que é? Em que consiste? 

 

Atuar, refletir, (re)atuar, refletir, (re)atuar… 

Este, será o local do relatório, onde as preocupações, as angústias, os 

medos, os receios, as dificuldades, as vontades, e as vitórias estarão descritas. 

O trilho que percorri e que me tornou mais forte devido a todos os obstáculos 

que, não me derrubando, me tornaram mais forte, está pautado por questões 

que dizem respeito a variadíssimos temas. Todos estes temas estão 
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enquadrados nas três dimensões pedagógicas que encontramos numa aula. A 

gestão, o controlo e a instrução contêm uma diversidade de situações que são 

imensuráveis, sendo que, a inexperiência de apenas um ano como estagiário 

não me trouxe a veracidade da totalidade das situações que surgiram durante 

todo o ano e, por conseguinte, apenas as detetadas por mim irão integrar esta 

corrida de obstáculos. 

 

 

4.1.3.1 - Comunicar em vez de co-mu-ni-car 

 

“Pupils often take more notice of how  

something is said rather than 

 what is said”  

(Capel, 1997, p.59) 

 

Todos nós, na condição de seres humanos, estamos cravejados de 

emoções. A entrada num mundo novo e o facto de termos de comunicar com 

pessoas desconhecidas, com mais ou menos conhecimento que nós, com 

vivências diferentes, com personalidades e formas de pensar diferentes 

acarretam uma sensação de desconforto que facilmente pode ser transposta 

para o exterior sem que nós queiramos. O comportamento que adotamos tem 

de se adaptar individualmente a cada situação de forma a coadunar-se com a 

mesma o que remete para, mais uma vez, uma possível sensação de 

desconforto. 

Claro que as pessoas são diferentes e comportam-se de maneiras 

diferentes consoantes as situações e algumas conseguem e têm o à vontade 

suficiente para conseguir transparecer a calma necessária em qualquer 

situação. 

Neste “desabafo reflexivo” não quero deixar de fazer sobressair as 

minhas lacunas ao nível da comunicação. Devido ao nervosismo que se 

apodera de mim em situações de maior stress, sinto que o meu discurso fica 

gravemente comprometido quando tal acontece podendo ser evidenciado de 

formas diferentes. Gaguejar, tremer a voz, respirações ofegantes com alguma 
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falta de ar, lacunas no raciocínio que se transpõem para o exterior são algumas 

das demonstrações daquele stresse que, por vezes, me assola. 

Tendo eu ingressado neste curso, escolhido esta via profissional e, 

sabendo os desafios que me esperavam ao nível da comunicação, percebi que 

tinha de ultrapassar este aspeto o mais rapidamente possível. Reconheço a 

necessidade de ser capaz de executar uma comunicação fluida, assertiva, 

segura e serena para que seja possível comunicar sem “co-mu-ni-car”. 

Como refere Siedentop (1991), quando a mensagem não é enviada 

eficazmente, pode haver repercussões nefastas no diálogo estabelecido o que 

poderá levar a situações de incapacidade comunicativa entre o professor e os 

alunos. A capacidade de comunicar constitui um dos fatores determinantes da 

eficácia pedagógica no contexto do ensino das atividades físicas e desportivas” 

(Rosado e Mesquita, 2011, p.69). Comunicar eficazmente significa uma 

melhoria performativa ao nível da transmissão de conteúdo. A juntar a esta 

melhoria, percebe-se que, eficácia permite uma comunicação tal e qual como 

foi descrita no parágrafo anterior e, permite também algo bastante importante e 

que foi um dos meus principais problemas iniciais. A urgência de uma transição 

de tarefas durante a aula pode ser substancialmente melhorada se estivermos 

na posse de uma capacidade de comunicação objetiva e clara. Desta forma, as 

dúvidas dissipam-se, o tempo usado para instruir é otimizado e a atenção dos 

alunos é redobrada. 

A importância da comunicação ainda se tornou mais premente quando 

percebi que a minha turma tinha alunos com alguns problemas de indisciplina e 

principalmente, distração. Para isto, e em conversas com a PC, tive de 

aumentar a minha assertividade ao longo do ano, embora o tentasse fazer logo 

desde o início, mas simplesmente não é algo que me seja natural e por isso 

tive de aprender como o fazer durante o EP. 

 

“A professora Camila já me tinha falado sobre o comportamento 

de alguns membros desta turma nomeadamente o grupo de 

rapazes que lá se encontra. Por isso mesmo achei que devia 

tomar uma atitude assertiva sem me abrir ou reservar em 
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demasia. Ser apenas assertivo no discurso e na postura. Foi 

esta a estratégia que arranjei nesta primeira aula para me 

proteger um pouco da inexperiência que ainda abunda em mim.” 

(Reflexão nº1 da Aula nº19 de Setembro, 2012) 

 

E assim iniciei o ano, tentando fazê-lo mesmo com uma postura 

assertiva tal e qual ao discurso, tentando ser claro e objetivo no mesmo. As 

melhorias do início para o final do ano foram notórias mas sinto que ainda 

posso e tenho de evoluir neste capítulo. Afinal, a formação contínua é uma 

realidade que não pode ser esquecida e, tudo tem de ser feito em prol dos 

nossos alunos. Neste caso é desejável que estes não sejam meros recetores 

de informação, mas a abracem com vontade de a querer para eles próprios. 

 

 

4.1.3.2 - Extrapolar o sentido lato de educação física para os alunos 

 

Sendo o desporto algo tão marcante desde o início da história da 

humanidade e tendo acompanhado a mesma ao longo do tempo, também ele 

faz parte integrante da formação do individuo. A transmissão de cultura 

desportiva é considerada de tão extrema importância que está incluída na 

formação base do individuo, ao longo de toda a sua escolaridade e de forma 

gratuita, permitindo-lhe desenvolver competências sociais de relacionamento 

interpessoal e adquirir capacidades físicas e psicológicas que potenciam o 

sentido de autonomia e iniciativa em relação à atividade desportiva passível de 

fomentar um estilo de vida saudável que de certa forma, é um dos objetivos da 

educação física e um dos objetivos da transmissão desta cultura existente na 

nossa sociedade.  

Percebemos então que o desporto é visto como um “modelo de 

pensamento e ação” que representa alguns dos princípios e valores existentes 

na sociedade em que vivemos. A capacidade de socialização e de exercitação 

é um must have no nosso mundo pois a interação entre indivíduos é algo que 

deve ser prezado e exercitado diariamente de forma a proporcionar uma 
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hipótese ao individuo de conseguir uma boa adaptação e integração na 

sociedade conforme os requisitos que esta imprime.  

No meu entendimento a educação física escolar não deverá ter como 

objetivo a enorme carga competitiva que muitas vezes lhe é atribuída. Deverá 

contemplar uma vertente social e de integração para que esta se verifique em 

todos os alunos pois só assim poderemos incutir um espírito de cooperação 

que deverá estar sempre presente na vida quotidiana e profissional. Levar os 

alunos ao extremo da competitividade é algo que não me parece ser o mais 

certo pois isto irá conduzir a um desgaste enorme por parte de alguns 

indivíduos que não estão dotados de tamanho reportório motor como outros, 

que o apresentam. Embora a competição seja algo que prepara os indivíduos 

para o mundo do trabalho, poderá não ser benéfica a todos, pois os menos 

desenvoltos irão sentir-se diminuídos perante os outros sendo que este fator 

iria contrariar a componente da socialização e integração inerente à educação 

física.  

A educação física ainda é vista apenas como o estímulo do 

desenvolvimento físico através de gestos e movimentos quando na realidade 

não o deverá ser. A educação física deve primar pelo desenvolvimento de uma 

formação do caráter humano, para que esta possa contribuir para um maior 

rendimento do trabalho intelectual.  

Então a educação física deverá ser responsável por promover um estilo 

de vida saudável através da experiência dos docentes. Deverá ser capaz de 

dotar os alunos de gestos e movimentos que os possam motivar para a prática 

de um desporto estando este ponto interligado com o primeiro ponto e deverá 

ser uma disciplina que consiga desenvolver um espirito de trabalho de grupo 

onde a superação de dificuldades, o empenho, a cooperação e as condições 

de integração na sociedade atual sejam desenvolvidas estando esta disciplina 

ligada ao incremento das capacidades de sociabilização do indivíduo. 

 

 

Todas estas ideias remetem para algumas vertentes que a EF deve 

abranger. Embora este seja um tema bastante interessante e de necessária 
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discussão, a pergunta que coloco é: “Como é que posso tornar a EF tão 

abrangente?” 

A necessidade de fazer chegar aos alunos todos os pontos referidos no 

texto não é certamente tarefa fácil, não é algo linear nem passível de receitas. 

É necessário perceber que lidamos com crianças, adolescentes e adultos no 

mundo escolar, todos eles com vivências desportivas diferentes, vivências 

sociais diferentes tornando a sua personalidade única tal como o seu modo de 

perceber e interiorizar as situações por onde passam. 

Será que é possível ao professor de EF dar a conhecer aos alunos todas 

as vertentes que a própria EF pretende transmitir? Será mais importante 

estabelecer um caminho que visa uma ideia social ou será mais importante 

visar o despertar para o mundo do desporto? 

Para mim, como professor estagiário, vi-me sempre numa dualidade de 

pensamentos durante o meu estágio, a qual ainda me assombra. É certo que é 

necessário incutir ambos, mas a dificuldade de expor as duas visões aos 

nossos alunos nas 3 horas que passamos com eles por semana parece-me 

demasiado. Mas, a solução existe. 

Refletindo, agora que a minha visão sobre o ensino cresceu, é-me claro 

que, no 11º ano de escolaridade, as personalidades estão vincadas de tal 

modo que a parte social se torna bastante difícil de modificar. Estes alunos 

estão a entrar na fase adulta das suas vidas e a sua capacidade de 

transformação/adaptação diminui ao ser formatada pela sociedade onde estão 

inseridos. A meu ver, será necessário haver, desde o 1º ano de escolaridade 

uma responsabilização dos professores por incutir nos seus alunos os hábitos 

desportivos acertados tal como começar a desenvolver desde cedo o “fair-play” 

nas suas aulas para que, chegados a estas idades mais avançadas do decorrer 

da vida de estudante, a responsabilidade de transmitir os valores/regras de 

conduta não seja tanto dos professores mas sim dos próprios alunos, sendo 

que estes deveriam, nesta faixa etária, ter já adquirido competências no 

domínio do saber-ser e do saber-estar. Desta forma, penso que a possibilidade 

de aumentarmos a percentagem de população portuguesa ativa cresce 

exponencialmente. 
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Termino esta exposição de uma dificuldade sentida por mim com um 

excerto de uma reflexão de uma das aulas lecionadas: 

 

“O clima de aula foi razoavelmente bom mas houve uma altura 

em que decidi parar a aula devido às diversas situações 

ocorridas como a discussão entre elementos sobre as regras do 

jogo que se estava a proceder. Nesta paragem de aula decidi 

falar com os alunos sobre o respeito que devem nutrir uns pelos 

outros e sobre o conceito de grupo/turma. 

Esta paragem ajudou-me também no controlo e disciplina da 

turma que a partir desse momento melhorou consideravelmente” 

(Reflexão nº14 da Aula de 16 de Novembro, 2012) 

 

 

Mesmo sabendo que estes alunos já estejam praticamente formados, 

penso que a paragem de aula nos momentos certos permite-lhes, mesmo que 

de uma forma inconsciente, percebam as diferenças entre uma boa ou má 

ação consoante os valores/regras que existem e se estabelecem dentro da 

aula. Segundo Mesquita e Rosado (2011), devem ser adultos a orientar as 

atividades exercendo uma autoridade de forma firme, cuidada e inventiva 

mostrando o seu comprometimento tanto com o desenvolvimento das 

competências desportivas como com as competências relacionadas com a 

vertente social o que significa que ainda devo desenvolver estratégias neste 

campo que me permitam adequar as paragens pontuais de forma a permitir um 

clima de aula mais positivo, dando aos alunos uma hipótese de repensarem 

nas suas ações. Quando tal acontece penso que é importante estabelecer uma 

ligação com o mundo real para que estes percebam de forma clara que não é 

só na aula que os valores pretendidos devem ser mantidos. 
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4.1.3.3 - Professor Camaleão 

 

Ao integrar o quadro de docentes da minha turma, deparei-me com uma 

problemática que, embora não a mais visível, me despertou para a reflexão 

duma complexa temática já abordada no seio académico por diversas vezes. 

A multiculturalidade é um aspeto presente na sociedade onde vivemos e, 

a escola, sendo uma instituição que reflete essa mesma sociedade, contém 

inevitavelmente essa multiculturalidade. Como refere Siedentop (1991) um dos 

aspetos que faz variar as condições de ensino é o status socioeconómico dos 

alunos. Este facto implica que os professores sejam dotados de capacidades 

que consigam responder aos desafios impostos pela enorme variedade de 

indivíduos integrantes deste complexo sistema de educação. A capacidade de 

encontrar formas de contornar, adaptar e resolver as situações tem de estar 

presente nas pessoas que lidam com tantos indivíduos, ou seja, em concreto, 

os professores de EF têm de estar despertos para esta problemática 

reconhecendo que é necessário desenvolver competências que permitam a 

criação de um ambiente de aprendizagem capaz de dar a todos os alunos 

oportunidades de se desenvolverem tanto a nível motor como social (Mesquita 

e Rosado, 2011). 

Durante o meu EP encontrei a seguinte situação: existência de grupos 

dentro da turma onde, inicialmente, as relações eram difíceis provocando assim 

alguns distúrbios durante a aula. Os alunos não estavam recetivos a trabalhar e 

cooperar uns com os outros mostrando vontade em trabalhar sempre com as 

mesmas pessoas. 

Em algumas conversas com a PC, expus esta problemática e percebi 

que uma estratégia que devia adotar baseava-se no princípio de não deixar os 

alunos escolherem sempre as equipas ou os grupos onde queriam trabalhar.  

 

“(…)com a formação aleatória das equipas, incutir um espirito de 

cooperação necessário às aulas de educação física que espero 

que seja melhor que o do ano passado. Desta forma será 

possível obter melhores resultados nas aulas tentando aumentar 
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o nível de motivação dos alunos para as aulas de educação 

física.” (Reflexão nº 18 da Aula 4 de Janeiro de 2013) 

 

Esta reflexão demonstra a necessidade que senti na aula em questão de 

criar grupos de forma aleatória para que os alunos começassem a perceber 

que durante a sua vida, terão de trabalhar e cooperar com pessoas que não 

lhes são tão chegadas. 

Para além disto cabe ao professor a difícil tarefa de adaptar o seu 

modus operandi consoante os indivíduos que tem como educandos. “A 

necessidade de esbater as diferenças de oportunidades entre grupos com 

características diferenciadas tem de ser uma das preocupações educativas” 

(Rosado e Mesquita, 2011, p.30) sendo que, desta premissa, surge a urgência 

de adaptar a sua estratégia perante as diferenças observadas tanto a nível 

social, económico e cultural como a nível comportamental. Aqui, na área 

comportamental, foi onde senti que devia adaptar a minha postura e atuação 

de acordo com a diversidade apresentada pelos alunos tentando tratar todos 

com igualdade respeitando as suas personalidades. 

 

 

4.1.3.4 - Otimizar o Tempo Potencial de Aprendizagem (TPA) 

 

Um dos grandes objetivos do professor é conseguir transmitir aos alunos 

uma aprendizagem significativa dos conteúdos que foram definidos à priori. 

Para tal o professor tem de acreditar que, para alcançar a sua meta, tem de 

ultrapassar variados obstáculos (alguns dos quais já foram referenciados ao 

longo deste capítulo). Para que tal aconteça, o professor deve possuir algumas 

ferramentas que possibilitem ao aluno aprender fornecendo tempo e atividades 

propicias ao desenvolvimento do aluno. 

Mesquita (2011, p.41) postula que, “aprende mais quem dedica mais 

tempo a uma boa exercitação”, remetendo a aprendizagem para dois fatores: o 

tempo de exercitação e a qualidade da mesma. 
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Centrando este capítulo na questão temporal mas não esquecendo a 

qualidade, vou referir quais as dimensões da aula que tiveram mais enfase nas 

minhas dificuldades ao longo deste EP. 

 

“O exercício que não resultou tão bem foi o único onde inseri a 

cooperação como elemento regulador do mesmo com o objetivo 

de conseguir a maior sustentação de bola possível. Senti que os 

alunos ficaram demasiado parados e o TPA baixou 

consideravelmente o que me levou a intervir mudando as regras 

do jogo de forma a inserir a competição” (Reflexão nº19 da Aula 

de 11 de Janeiro de 2013) 

 

Como é possível observar através da leitura deste excerto de uma das 

reflexões das aulas, percebe-se que o TPA pode aumentar ou diminuir através 

da dinâmica que se estabelece na aula. A inserção de exercícios que não 

visem a competição, se prolongado demais e sem alterações na sua dinâmica 

por algum tempo, padece certamente de uma desmotivação por parte dos 

alunos que, por falta de ritmo, começam a caminhar na aula, algo que não lhes 

foi transmitido. Senti que, na turma em questão, este fenómeno aconteceu 

algumas vezes durante o ano pelo que, estabelecer pouco tempo de exercícios 

analíticos seguidos teve de ser uma realidade. A importância de motivar os 

alunos para a prática desportiva sobressaiu em relação ao refinamento técnico 

em algumas modalidades. 

 

“Como estava numa aula com exercícios muito analíticos que 

exigem uma preparação correta do material e colocação do 

mesmo, os alunos precisaram de parar uma ou duas vezes o 

que fez com que o ritmo da aula quebrasse e estes ficassem 

sem fazer nada excetuando os que me estavam a ajudar. Em 

conversa com a PC, surgiu uma solução que passa por fazer 

duas equipas e entregar-lhes uma bola pedindo que realizem o 

jogo dos 10 passes. Outros jogos poderão resultar para que não 
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se criem espaços vazios durante aula não dando aso a 

situações de comportamentos desviantes” (Reflexão nº4 da Aula 

28 de Setembro de 2012) 

 

Este excerto remete para uma de algumas situações que surgiram ao 

longo do ano. O decréscimo do TPA em algumas situações da aula acontece 

mas deve ser evitado ao máximo ou então, minimizado. 

“Assegurar um bom funcionamento do sistema de gestão é cuidar 

eficazmente dos problemas da disciplina e da ordem na aula, garantir a 

cooperação dos alunos e manter o fluxo das actividades da aula, ao longo do 

tempo” (Rosado e Mesquita, 2011, p.43). Esta afirmação abrange as vertentes 

quem têm de ser contempladas durante cada sessão de forma a diminuir o 

TPA. A preocupação não deve ser só manter os alunos em atividade só para 

que estes não diminuam o ritmo. Deve-se criar situações de forma a que estas 

possam ser transpostas para a parte fundamental da aula sem descurar a 

questão da disciplina. 

Como o meu maior problema do decréscimo de TPA se centrava na 

transição de tarefas comecei a refletir sobre estas e a tentar encontrar 

soluções. 

A solução mais utilizada começou por, durante a realização dos 

exercícios, ir montando material para o exercício a seguir não perdendo a 

atenção que a aula requisita e, nos exercícios que me permitiam, executar a 

transição por grupos. Desta forma os outros mantinham-se em atividade e a 

facilidade em instruir um grupo mais pequeno aumentava facilitando este 

processo e diminuindo o tempo que tal me ocupava. 

 

 

4.1.3.5 - Atribuir significado aos conteúdos 

 

Durante a lecionação das aulas de EF perguntei-me de que forma 

poderia dar mais significado às exposições de matéria de forma a que os 

alunos realmente percebessem a importância da mesma. 
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Em conversas com a PC percebi que há algumas estratégias que 

despertam os alunos para alguns pormenores que fazem a diferença na 

execução das habilidades motoras e na perceção que os alunos têm das 

mesmas. 
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A magia do feedback pedagógico 

 

Ao longo do ano letivo uma das preocupações que tive vinculou-se na 

consecução dos feedbacks tanto corretivos como motivacionais. Este resulta 

de uma observação competente incidente nas habilidades motoras dos alunos 

tendo em vista a performance e/ou resultado da mesma (Rosado e Mesquita, 

2011). 

Para além de decorrer de uma observação, o feedback pode decorrer do 

erro ou da execução correta do exercício dependendo do objetivo do mesmo, 

ou seja, pode ser corretivo ou motivacional (principais feedbacks utilizados por 

mim durante o EP). Se forem feedbacks corretivos, a observação efetuada que 

dá origem ao mesmo é realizada sobre erros enquanto que, se for 

motivacional, será maior parte das vezes sobre as execuções corretas dos 

exercícios ou sobre o resultado positivo dos mesmos. 

 

“(…)estive com todos os alunos corrigindo o que identificava 

como erro e senti que estes me prestavam atenção e 

conseguiam de facto melhorar as suas habilidades motoras 

principalmente no passe. 

(…) 

A aula terminou com uma pequena conversa realçando os 

aspetos mais importantes.” (Reflexão nº20 da aula 22 de janeiro 

de 2013) 

 

Este excerto de uma reflexão permite identificar que foi necessário e 

importante para os alunos a utilização do feedback corretivo para melhorarem 

as suas habilidades motoras. 

A maior dificuldade sentida foi perceber que com o feedback corretivo os 

alunos não conseguiam melhorar conforme o esperado, mesmo adequando 

situações de exercitação diferentes. Só com a prática é que os alunos podem 

melhorar, com o tempo de exercitação certo e, para que isto aconteça, não vale 

a pena emitir sempre os mesmos feedbacks pois estes, em exagero, podem 
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causar fragilidades na motivação dos alunos. Por exemplo, se um aluno meu 

tem dificuldade no passe pois executa este devido a dois erros facilmente 

identificáveis e o feedback corretivo não é suficiente para corrigir tal situação, 

só com a alteração de estratégias nos exercícios é que será possível uma 

melhoria na performance e obter resultados. 

Por outro lado, a emissão de feedbacks pedagógicos dá relevância à 

aprendizagem dos conteúdos por parte dos alunos, o que permite que estes 

interiorizem com maior facilidade as informações fornecidas, acabando por as 

direcionar para a prática desportiva revelando então melhorias na performance 

e resultados obtidos. 

 

“Penso que os feedbacks que utilizei foram os mais apropriados 

pois reparei em algumas melhorias principalmente no nível de 

jogo demonstrado pela turma.” (Reflexão nº13 da aula 21 de 

Novembro de 2012) 

 

 

Outra dificuldade que senti aconteceu durante a primeira avaliação 

sumativa onde emiti feedbacks corretivos. Em conversa com a PC percebi que 

tal não deveria acontecer pois os alunos estão em situação de avaliação e 

como tal este momento deve ser respeitado. Cada aluno deve demonstrar 

neste momento o que consegue ou não fazer independentemente se está a 

realizar bem ou não o exercício. Os únicos feedbacks que devem ser utilizados 

são aqueles que premeiam a fluidez da aula. 

 

“Um dos erros que cometi neste e em todos os exercícios que se 

seguem foi ter dado vários feedbacks corretivos. Sendo esta 

uma aula de avaliação os alunos deveriam realizar os exercícios 

sem nenhuma correção minha de forma a avaliar o que estes 

realmente sabiam. Acontece que pensei que seria possível emitir 

alguns feedbacks corretivos pois eu já sei exatamente o que é 

que eles sabem executar. Dando feedbacks era mais uma aula 
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em que eles poderiam melhorar a sua performance.” (Reflexão 

nº15 da Aula de 30 de Novembro de 2012) 

 

 

Demonstração 

 

“Utilizei a demonstração conseguindo de facto verificar 

melhorias significativas nas habilidades motoras dos 

alunos”. (Reflexão nº 24 da aula 15 de Fevereiro de 2013) 

 

Costuma-se dizer que uma imagem vale mais que mil palavras. A 

verdade é que por vezes é tal e qual. 

A demonstração “proporciona ao aprendiz a recolha da informação 

necessária para criar uma representação cognitiva relativa à produção de 

movimento” (Rosado e Mesquita, 2011, p.97) o que premeia a desenvoltura 

dos gestos técnicos dos alunos. Como a demonstração deverá ser um pilar na 

construção mental do gesto técnico do aluno, quem demonstra deverá ser 

alguém que deve ser seguido como um modelo, ou seja, quem demonstra 

deverá conseguir “dar uma ideia global correcta das componentes críticas da 

tarefa motora ou da técnica em questão” (idem). 

Desta forma, o aluno já com uma construção mental do gesto técnico, é 

capaz de realizar os exercícios com maior refinamento obtendo uma melhoria 

de resultados. 

Nas demonstrações utilizadas ao longo do ano servi-me das minhas 

capacidades como ex-jogador de andebol para demonstrar alguns movimentos 

nesta modalidade, tal como aconteceu na modalidade de badminton onde 

também sentia alguma facilidade na execução de alguns batimentos. 

Na modalidade de futebol, como tinha alunos que eram praticantes da 

mesma, percebi que seria proveitoso para a turma que estes demonstrassem 

como executar algumas movimentações táticas e alguns movimentos técnicos. 
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A maior dificuldade sentida foi em voleibol, a demonstração foi realizada 

por mim de forma individualizada (consoante os erros de cada aluno) pois não 

sentia a facilidade de execução como aconteceu com as outras modalidades. 

 

 

Questionamento 

 

Este método já é utilizado há muito tempo e tem sido revelado como 

sendo um dos mais decisivos na transmissão de conhecimento. As questões 

que os professores colocam aos alunos permitem que estes desenvolvam 

várias competências através da reflexão sobre a execução, objetivos e 

dificuldades sentidas. Assim, de uma forma interativa, os alunos conseguem 

perceber a relevância das questões, promovendo-se uma atribuição de 

importância ao que é discutido/questionado. 

Um dos momentos em que se pode estabelecer um diálogo com os 

alunos é no final da aula onde a revisão dos conteúdos e dos pontos-chave da 

aula são discutidos e relembrados. Temos assim uma “optimização dos 

momentos de instrução que passa pela utilização regular do questionamento” 

(Rosado e Mesquita, 2011, p.101). 

 

“A instrução que dei aos meus alunos foi breve e objetiva, as 

duvidas não surgiram e durante os alongamentos ainda 

consegui explicar o porque de algumas coisas que estávamos a 

fazer de modo a que estes percebessem a importância dos 

alongamentos e o porque de no inicio de uma corrida faltar o ar.”  

(Reflexão nº6 da aula de 12 de Outubro de 2012) 

 

 

4.1.3.6 - Refletir – sacrifício por um bem maior 

 

Entrei para este ano de EP com a certeza de que iria ser obrigado a 

refletir sobre todo o trabalho que iria ter de realizar e a angústia era muita. 
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Iniciei o ano e percebi que efetivamente, a questão do professor reflexivo teria 

de ser uma realidade que se iria fundir com a minha realidade. 

Aos poucos, fui percebendo que esta vertente para além de ter de fazer 

parte da minha profissão, tem um impacto profundamente positivo na melhoria 

das minhas condições de profissional de educação. Isto acontece pois as 

receitas não podem ser igualmente distribuídas por todos pois somos todos 

diferentes. A necessidade de adequar todas as ações como profissional de 

educação às diversas situações que surgiram durante a prática pedagógica foi 

contemplada principalmente através deste processo reflexivo que cresceu com 

desenvolvimento do meu ser como professor. É através da reflexão “situada, 

na e sobre a interação que se gera entre o conhecimento cientifico e a sua 

aquisição pelo aluno, (…) na e sobre a interacção entre a pessoa do professor 

e a pessoa do aluno, entre a instituição escola e a sociedade em geral” 

(Tavares e Alarcão, 1996, p.176) que é possível melhorar e incrementar as 

ferramentas que servem para resolvermos os problemas e melhorarmos a 

nossa atuação na escola. 

Motivado pela PC tive de refletir por escrito e oralmente sobre os 

acontecimentos que surgiram durante o estágio profissional e foi através destas 

conversas e desabafos escritos que passei a gostar de refletir. Refletir revelou-

se tarefa difícil de inicio mas o desenvolvimento desta capacidade teve uma 

influência que me marcou tanto na vida profissional como na vida pessoal. Só 

refletindo sobre a ação se encontram soluções e novas formas de ver e criar 

mudanças que sejam significativas para mim e para a sociedade em geral. 

 

 

4.1.4 - Avaliação – O que é? Em que consiste? 

 

Como forma de iniciar e culminar a lógica do processo ensino-

aprendizagem temos a avaliação, um método que juntamente com o 

planeamento e a realização são peças fulcrais das tarefas dos professores 

(Bento, 2003) pois é a partir desta que conseguimos recolher informação para 
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melhorar tanto a performance dos alunos como a nossa performance como 

professores (Siedentop, 1991). 

Este processo de avaliação foi uma das tarefas do EP onde senti maior 

dificuldade. O receio de não conseguir atribuir uma avaliação justa, de não 

conseguir avaliar todos os critérios, de criar condições de realização que não 

se adequassem às capacidades que desenvolvi nos alunos, enfim, receio de 

criar uma injustiça no seio do meu grupo turma, deixava-me uma grande 

sensação de desconforto. 

Porém, com a ajuda preciosa da PC percebi que o monstro “avaliação” 

poderia ser facilmente vencido se a reflexão estiver intrinsecamente ligada a 

este processo tal como refere Bento (2003), de tal modo que os parâmetros 

avaliativos estejam objetivamente definidos. 

Como modo de planificar o ensino e avaliar o mesmo utilizei dois tipos 

de avaliação: diagnóstica e sumativa, sem nunca esquecer a avaliação 

contínua que fez parte de todas as aulas do ano letivo. 

 

 

4.1.4.1 - Avaliação Diagnóstica (AD) 

 

Segundo Damas e Ketele (1985, p.17) “diagnosticar é um processo 

avaliativo particular que consiste em estabelecer a natureza, a amplidão e as 

implicações do ou dos factores que causam dificuldade ou uma inadaptação, 

para se poder tomar uma decisão remediativa”. Um diagnóstico permite 

perceber as “capacidades físicas, as habilidades motoras e a experiência dos 

alunos quando se encontram na fase inicial da unidade didática” (UD) 

(Siedentop, 1991, p.186) e permite estabelecer possíveis diferenças entre os 

mesmos com o intuito de enquadrar os alunos em grupos ou níveis de 

aprendizagem adequados. 

A AD foi realizada no início de cada unidade didática. As dificuldades 

surgiram em força nesta fase inicial de planeamento de segundo nível. Criar as 

grelhas de avaliação e perceber as mesmas, escolher os conteúdos que 

deveriam ser abordados nesta avaliação e os critérios que iriam regular os 
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mesmos constituíram partes integrantes de discussões com a PC antes do 

início de cada unidade didática. 

Estas tabelas foram construídas com o objetivo ser possível realizar uma 

leitura rápida e uma consequente identificação do que era necessário estando 

os conteúdos explicitados do lado esquerdo e os critérios na parte superior. 

Para quase todos os conteúdos foram escolhidos dois critérios de êxito estando 

estes definidos na qualidade de: “não executa, nem executa”; “não executa 

mas executa” e “executa e executa” ou “executa corretamente”. Este método 

de execução da AD acompanhou-me desde o início do ano até ao final. 

Inicialmente foi complicado conseguir conjugar uma observação com o registo 

da mesma mas, com a prática, esta prática foi melhorando e permitindo 

desenvolver uma AD realmente capaz de dar as informações pretendidas. 

Assim foi-me possível estabelecer uma sequência e progressão lógica 

na construção das unidade didática de forma a estabelecer objetivos reais que 

promovessem um desenvolvimento harmonioso e capaz de dar aos alunos 

competências para aumentarem o nível performativo das habilidades motoras 

requeridas. 

 

 

4.1.4.2 - Avaliação Sumativa 

 

“O objectivo da avaliação é o de tomar uma decisão”  

(Damas e Ketele, 1985, p.14) 

 

 

Esta avaliação é usada no final de cada UD de modo a aferir o 

desenvolvimento dos alunos durante a mesma. Este processo, para além de 

ser importante para perceber qual a avaliação quantitativa mais apropriada 

para cada aluno, permite também uma maior eficácia no processo de ensino-

aprendizagem (Rink, 1985). A preparação para este tipo de avaliação é fulcral 

para que a mesma se realize com o mínimo de constrangimentos possíveis. 

Para que tal aconteça, senti necessidade de estabelecer vários diálogos com a 
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PC de modo encontrar soluções para os problemas que chocavam com as 

minhas ideias. 

A principal dúvida que pairou sobre a minha cabeça persistia na 

idealização da grelha de avaliação. “Será que esta deve ser igual à de AD?” 

Então percebi que, se os conteúdos que estão na ficha de AD forem 

todos lecionados e mais nenhum for acrescentado, a ficha poderá permanecer 

na mesma. Caso haja alguma introdução de elementos que a AD não visou, a 

minha ficha de avaliação sumativa teria de sofrer algumas alterações. Quanto 

aos critérios, estes deveriam ser os mesmos de forma a perceber se houve ou 

não uma evolução significativa nos conteúdos abordados. 

Com receio de não conseguir estabelecer uma avaliação justa, apercebi-

me que a avaliação sumativa, embora importante na atribuição de uma 

classificação final, não atuava como único elemento regulador da mesma. 

Recorrendo à memória e apontamentos foi-me possível, através da reflexão 

sobre o trabalho desenvolvido ao longo da UD, perceber quando é que os 

alunos estavam ou não inseridos no seu padrão de performance desportiva. 

Para tal, socorrer-me da reflexão olhando para todos os critérios que 

constituem a avaliação e, sem comprometer a mesma incutindo-lhe falta de 

importância, foi-me possível atribuir notas que penso que corresponderam ao 

esperado, tanto pelos alunos como pela PC. 

 

 

4.2 Área 2 e 3: Participação na Escola e Relação com a Comunidade 

 

4.2.1 Corta-mato Escolar 

 

Este foi o primeiro evento escolar que integrei fazendo parte da 

organização. Ao núcleo de estágio da FADEUP foi requisitado apenas apoio 

situacional, ou seja, ajuda no que fosse preciso no momento pois neste evento 

quem esteve mais em destaque foram os professores do grupo de EF e o 

núcleo de estágio do ISMAI. 
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Este ano, o corta-mato realizou-se no parque 25 de Abril em Matosinhos, 

num dia chuvoso, onde a adesão foi relativamente mais fraca que nos anos 

anteriores. Este facto deveu-se à falta de instalações desportivas para a prática 

de aulas de EF durante o primeiro período o que não permitiu aos professores 

trabalhar de forma efetiva a capacidade aeróbia dos alunos não conseguindo 

desta forma sensibilizá-los para a participação neste evento. Mesmo assim, 

houve bastantes alunos que aderiram e a competição foi saudável havendo 

mesmo alguns alunos que foram “competir” vestidos de pai-natal. Os alunos 

foram divididos por escalões e por sexo competindo no nível que lhes competia 

tornando este evento mais competitivo. 

A minha função durante este evento esteve centrada na distribuição dos 

mantimentos no final das corridas. Foram distribuídos para todos os alunos 

lanches, sumos e águas. 

O ter integrado a equipa de organização deste evento permitiu-me 

perceber em que moldes funcionava o mesmo, conseguindo então, retirar as 

ideias que possibilitam a criação e um desenrolar controlado do mesmo tal 

como: as fichas de classificação, medalhas, alimentação e distância do circuito. 

 

 

4.2.2 - Formação Modelo de Educação Desportiva (MED) 

 

Esta formação realizou-se na Escola Secundária João Gonçalves Zarco 

tendo sido orientada pelo professor Rui Araújo e organizada pelo núcleo de 

estágio da FADEUP existente nesta instituição. É relevante assinalar que a 

informação transmitida na mesma serviu para relembrar conceitos e estratégias 

aprendidas durante o 1º Ano de Mestrado dos Ensinos Básico e Secundário. 

Penso que esta formação teve mais interesse para os professores cooperantes 

que estiveram presentes pois, como é algo recente, ainda não está 

generalizado no processo de ensino-aprendizagem. 

Penso que esta estratégia de usar o MED na escola poderá ser eficaz 

se, realmente for aplicada de acordo com o contexto com o qual se deparam os 

professores. Como referiu o professor responsável pela formação, o MED não 
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é a receita certa nem a receita errada, o MED não tem só aspetos positivos, o 

MED não se deve utilizar em todas as situações só porque é o MED, o MED é 

apenas mais um caminho que os profissionais desta área têm à sua 

disposição, que consagra, na sua essência, aspetos que outros modelos de 

educação não abrangem tão bem. A diversidade de metodologias de ação 

deve ser uma constante no nosso processo de ensino-aprendizagem pois estas 

permitem explorar as várias vertentes do desporto e promover uma educação 

desportiva mais vasta, um pouco a exemplo da educação multi-desportiva nas 

crianças. 

 

 

4.2.3 - Teatro “Os Maias” 

 

Esta visita de estudo realizou-se no âmbito da disciplina de Português. 

Recebi o convite para acompanhar a minha turma para assistirmos à peça de 

teatro “Os Maias”. A esta turma juntaram-se mais duas, das quais uma era a 

turma de um dos elementos do meu núcleo de estágio. 

Para além de ter sido um teatro bastante interessante e ter abordado a 

obra de Eça de Queirós de uma forma bastante particular, esta visita de estudo 

permitiu-me perceber como é que se deve supervisionar uma turma numa 

situação destas, acompanhado de toda a responsabilidade que esta acarreta. 

 

 

4.2.4 - Meeting de Atletismo 

 

A organização do meeting de atletismo não foi da responsabilidade do 

núcleo de estágio da FADEUP mas, a nossa presença e participação no 

mesmo trouxe uma ajuda preciosa no agilizar da atividade. 

O objetivo principal deste evento, para além de promover a prática 

desportiva e um estilo de vida saudável, foi criar uma competição saudável 

dentro da instituição escola que desse ênfase às várias vertentes da 

modalidade de atletismo. Esta atividade serviu ainda, não só para dar ênfase 
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ao atletismo e importância aos vencedores, mas também para encontrar os 

alunos que teriam mais capacidade para representar a escola nos torneios 

inter-escolas. 

Nesta atividade ficámos responsáveis por colocar os dorsais nos 

participantes e de inscrever os alunos que não o tinham feito previamente. 

Quando se deu início às atividades desportivas o núcleo da FADEUP ficou 

responsável por coordenar a estação do lançamento do peso na questão da 

segurança, medir os lançamentos e realizar o registo dos mesmos. 

O meeting decorreu sem nenhum incidente e com algumas pequenas 

alterações nos horários devido a constrangimentos de espaço mas o inicio e o 

fim coincidiram com o horário estabelecido. 

 

 

4.2.5 - Intercâmbio – Rio Maior 

 

Esta visita de estudo surgiu no âmbito da possibilidade de intercâmbio 

entre duas escolas com cursos profissionais de turismo com o intuito de 

fornecer novos “mundos” aos alunos de ambas as escolas. 

Desta feita, foi a ESAG a primeira a viajar para outras terras. Houve um 

pequeno atraso na entrada para a carrinha mas que não provocou nenhuma 

necessidade de alterar o horário previsto inicialmente. 

Os alunos tiveram oportunidade de receber várias informações 

referentes ao local da visita e comunicar com os outros estudantes como forma 

de contactar com outras culturas locais. Enquanto os alunos almoçaram na 

cantina todos juntos, os professores que estavam a acompanhar o grupo foram 

almoçar junto das salinas de Rio Maior com uma posterior visita e receção de 

informação sobre a história e funcionamento das mesmas. 

Infelizmente, por causa das condições climatéricas, os alunos não 

realizaram as atividades que estavam propostas inicialmente (atividades de 

desporto aventura), por isso foi preciso recorrer ao plano B onde penso que a 

sociabilização entre os alunos foi o ponto forte. Estes tiveram oportunidade de 
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praticar vários desportos dentro de um pavilhão, tais como futebol, andebol, 

basquetebol e ainda fizeram escalada e aeróbica. 

 A visita de estudo foi bastante produtiva tanto para os professores como 

para os alunos pois puderam contactar com realidades diferentes onde o 

conhecimento adquirido sobre a história e cultura regional de Rio Maior foi o 

ponto mais importante para mim. 

Como professor de EF esta visita foi importante para perceber qual a 

logística necessária para que uma visita de estudo desta envergadura se 

concretize consoante os objetivos cumprindo os mesmos. 

 

 

4.2.6 - Dias de Encontro 

 

Os Dias de Encontro foi uma atividade desenvolvida na ESAG onde os 

alunos tinham à sua disposição uma panóplia de eventos relacionados com 

várias disciplinas. Durante dois dias podiam escolher qualquer atividade desde 

que estas ocupassem as suas horas de aulas com o intuito de preencher o seu 

horário. 

Em conversa com a PC, o núcleo de estágio apresentou duas propostas 

de atividades a desenvolver nestes dias: a atividades “bola na barra” e dança 

aeróbica. Eu e o meu colega de estágio ficámos responsáveis por tratar da 

organização do evento “bola na barra”. 

A nosso encargo esteve a criação do regulamento do torneio, a 

requisição do espaço, a criação de prémios, a organização do torneio e a sua 

orientação. O evento realizou-se apenas num dos dias sendo que nesse dia, 

houve um torneio da parte da manhã e outro da parte da tarde e, excedendo as 

expectativas, a afluência participativa neste torneio foi enorme. 

Falando agora de cada tarefa que tivemos de desenvolver, penso que foi 

benéfico para nós percebermos como é que se deve realizar um regulamento 

de uma atividade e ter de pensar em todos os pontos que este deve abordar. 

Claro que a necessidade de discutirmos este tema com a PC surgiu e as dicas 

vieram melhorar o regulamento. A criação dos prémios foi outro ponto bastante 
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engraçado e proveitoso na nossa formação. Os prémios dão um carater mais 

formal à prova, ganha-se para obter aquele prémio para além de toda a glória 

associada à vitória. Desta forma, criámos prémios com cartão onde colámos 

uma montagem fotográfica criada por nós no computador onde estava escrito 

“1º Lugar”. Quanto à organização, utilizámos o sistema de “perde sai fora” pois 

só assim foi possível cumprir o horário estabelecido para esta atividade e, 

enquanto um de nós estava a inscrever os alunos que queriam participar, o 

outro estava a chamar os participantes e a dirigir o torneio. 

Foi importante desenvolver esta atividade para perceber quais os pontos 

mais importantes e quais os pontos que merecem mais atenção mas 

principalmente, foi muito interessante verificar que a adesão foi grande e o 

entusiasmo esteve sempre presente durante o dia. 

 

 

4.2.7 - Torneios Concelhios 

 

Os torneios concelhios são organizados pelas seguintes seis escolas do 

conselho de Matosinhos: Escola Secundária do Padrão da Légua, Escola 

Secundária da Boa Nova, Escola Secundária da Senhora da Hora, Escola 

Secundária João Gonçalves Zarco, Escola Secundária Abel Salazar e Escola 

Secundária Augusto Gomes. 

Estas seis instituições organizam-se de forma a realizar torneios inter-

escolas nas modalidades de andebol, voleibol, futebol, basquetebol, atletismo e 

badminton. Cada escola adota uma modalidade para organizar o torneio da 

mesma. 

A ESAG ficou responsável por organizar o atletismo e as finais das 

modalidades coletivas. 

O núcleo de estágio foi requisitado apenas para seguir os alunos nas 

modalidades onde se sentiam mais confortáveis. Eu fiquei responsável por 

acompanhar a equipa de andebol masculino e feminino da ESAG ao torneio da 

Escola Secundária Abel Salazar. 
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4.2.8 - Torneio inter-concelhio de andebol 

 

Neste torneio deparei-me com situações que não esperava encontrar. 

Supostamente, eu iria dar apoio a uma professora da escola que acompanha 

habitualmente os alunos neste torneio mas, esta não o pode fazer devido à sua 

reforma o que me deixou um pouco sozinho neste processo. A primeira 

dificuldade surgida relacionou-se com a inscrição dos alunos. Alguns alunos já 

estavam inscritos pela outra professora mas eu, sem saber quem eram, decidi 

criar dois dias de treino para perceber quem eram os alunos que queriam 

participar e para perceber a sua performance desportiva no jogo de andebol. O 

primeiro treino não correu da forma prevista porque os alunos não 

compareceram ao mesmo, talvez por não terem reparado no cartaz que 

elaborei e coloquei no placard mas, no segundo apareceram alunos suficientes 

para fazer duas equipas (masculina e feminina). Orientei este treino com o 

intuito de perceber como é que as equipas se iriam dispor em jogo durante o 

torneio e para perceber também se os alunos conseguiam jogar o jogo 

coletivamente. O treino correu da melhor forma e fomos para o torneio. 

Neste tive a ajuda da minha PC na medida em que era necessário haver 

um professor responsável pois eu, na condição de professor estagiário, não o 

podia ser. Ou seja, a PC ajudou-me no controlo dos alunos (que não foi 

necessário) e esteve presente no caso de surgirem imprevistos com os alunos, 

como por exemplo, lesões. 

Este torneio foi uma óptima experiência para mim, talvez a que mais 

relevância teve nas actividades complementares ao estágio. Tive de dirigir 

duas equipas, uma competitiva (feminino) e outra não tão competitiva 

(masculino). Enquanto que na equipa feminina pude chegar às meias finais e ir 

a prolongamento com apenas sete atletas e uma delas lesionadas, na 

masculina também consegui chegar às meias finais (o que já não acontecia há 

muito tempo) mas nestas tive de adotar duas estratégias. No inicio motivei os 

alunos para tentar ganhar mas, quando todos viram que era impossível pois a 

diferença de ritmo de jogo era muito grande, pedi time-out e pedi aos alunos 

que se divertissem o que fez com que os últimos 10 minutos de jogo fossem 
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recheados de fair-play entre as duas equipas que simplesmente estavam a 

brincar uma com a outra tentando dar espetáculo para o público. Na equipa 

feminina tentei chegar à final mas devido à falta de jogadoras (um elemento 

importante só podia estar presente nas finais) e à lesão da melhor jogadora 

não foi possível concretizar esse objetivo. Porém soube através de vários 

feedbacks que os alunos criaram uma grande empatia comigo tendo mesmo 

chegado a perceber que gostaram da forma como orientei as equipas o que me 

levou a pensar que se calhar, um dia poderia vir a fazer parte de uma equipa 

como treinador. Abrir o leque de hipóteses para o futuro é sempre importante. 

Estive ainda encarregue de proceder às justificações de faltas que foi 

uma questão fácil de resolver, mas importante, pois deu-me hipótese de 

perceber como se tratam estes assuntos mais burocráticos. 
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4.2.9 - Intercâmbio (Receção dos alunos de Rio Maior) 

 

No seguimento da visita de estudo realizada a Rio Maior com os alunos 

do curso profissional de técnicos de turismo do 10º ano, surgiu a oportunidade 

de estes criarem uma situação idêntica onde poderiam preparar atividades e 

receber os alunos de Rio Maior mostrando-lhes a escola onde estudam e a 

cidade tal como um pouco da sua história e costumes. 

Nesta receção feita aos alunos de Rio Maior, o núcleo de estágio da 

FADEUP teve uma missão importante. Tivemos de criar um peddy-paper. 

Na preparação do mesmo fomos instruídos pela PC sobre o que deveria 

conter um peddy-paper, a área de Matosinhos que deveria ser abrangida pelo 

mesmo e o horário. A PC mostrou-nos também alguns exemplares de peddy-

papers para retirarmos ideias para o nosso. 

Posto isto, começamos por ir aos locais que achávamos que tinham 

mais interesse na cidade de Matosinhos e retirámos informações dos mesmos 

pois a nossa ideia era, e foi, criar um peddy-paper com charadas. 

Juntamente com as charadas, propusemos aos alunos criar os nós 

utilizados pelos pescadores, tendo um exemplo de cada no mesmo. 

Este processo criativo foi bastante importante para mim pois nunca 

estive na posição de criador e organizador de um evento deste tipo o que me 

trouxe hipótese de perceber como se deve orientar e proceder neste tipo de 

atividades. 

No final do peddy-paper, já com os alunos reunidos na sala de aula no 

final do dia, criámos também um momento musical onde houve a adesão de 

todos e, a apreço tanto dos alunos como dos professores o que proporcionou 

um grande espirito de grupo, algo que é necessário desenvolver em todos os 

elementos participantes. 
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4.2.10 - Visita de estudo a S. Pedro de Rates e a Ponte de Lima 

 

Mais uma vez, inserida na turma do 10ºano do curso profissional de 

turismo, o núcleo de estágio da FADEUP foi convocado pela organização da 

visita de estudo a S. Pedro de Rates e Ponte de Lima a participar na mesma. 

Nesta estivemos encarregues de acompanhar os alunos e ajudar na 

organização durante a visita. 

Este tipo de atividade é sempre importante pois, para além de ser mais 

uma experiência, fomentou uma união entre professores, entre alunos e 

professores-alunos. 
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4.3 – Área 4: Desenvolvimento Profissional - Estudo: “A Motivação dos 

Alunos do Prosseguimento de Estudos e da Via Profissionalizante nas 

Aulas de Educação Física” 

 

 

4.3.1 – Resumo 

 

Ter alunos motivados para a prática durante as aulas de EF é algo que todos 
os professores desta área desejam. Alunos assíduos, pontuais, participativos, 
curiosos e com um bom empenhamento motor permitem aulas mais agradáveis 
e uma transmissão de conhecimento muito mais fácil e eficaz. 
Para isto, torna-se necessário perceber o porque de tal não acontecer e, 
perceber também, porque é que os alunos da via profissionalizante costumam 
apresentar menores índices motivacionais do que os alunos da via de 
prosseguimento de estudos sendo que, esta premissa advém da observação e 
lecionação de aulas às duas vias. 
Para perceber alguns motivos que levam à desmotivação e para perceber se 
estas observações realmente estão de acordo com o que acontece decidimos 
que os alunos de ambas as vias deveriam proceder ao preenchimento de um 
questionário. 
Foram selecionados 30 alunos da via de prosseguimento de estudos (PE) e 30 
da via profissionalizante (VP) para preencher um questionário o qual sofreu 
uma análise de resultados através do programa Statistical Package for the 
Social Sciences versão 20 (SPSS). 

 

PALAVRAS-CHAVE: ALUNOS; MOTIVAÇÃO; EDUCAÇÃO FÍSICA; VIA 

PROFISSIONALIZANTE; VIA DE PROSSEGUIMENTO DE ESTUDOS 
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4.3.2 – Introdução 

 

Atualmente verifica-se um decréscimo acentuado na motivação dos 

alunos para participar nas aulas de educação física. Existem imensos fatores 

que estimulam a envolvência dos alunos nas atividades propostas como por 

exemplo, personalidade, perceções pessoais, atitudes, crenças, valores e 

preconceções sobre a EF, que não são controláveis. No entanto o professor 

pode controlar alguns fatores de forma a possibilitar uma adesão mais efetiva 

de todos os alunos às atividades desenvolvidas em sala de aula elevando os 

índices motivacionais dos mesmos através da manipulação de algumas das 

vertentes do processo ensino-aprendizagem como a manipulação do currículo 

e do clima de aula. Ou seja, não utilizar as aulas de EF apenas para transmitir 

alguns ensinamentos básicos sobre as habilidades executadas nas 

modalidades mas sim criar um ambiente de aprendizagem positivo. É 

necessário que os professores tenham a capacidade de criar e recriar 

contextos que permitam ao aluno obter experiências positivas do mesmo, daí a 

importância vital para o ensino em formar bons profissionais de educação de 

forma a dar resposta às necessidades impostas pelas próximas gerações de 

alunos. 

Por sua vez os alunos tornam a arte de lecionar a disciplina de EF cada 

vez mais desafiante devido à heterogeneidade que as turmas apresentam, 

dificultando a tarefa do professor. Tendo cada individuo características físicas, 

psicológicas e ideológicas bastante particulares, a adequação do currículo e 

das melhores metodologias a aplicar numa aula, ao universo turma, torna-se 

bastante complexa pois é difícil, para o profissional de educação, conseguir 

criar aulas e estratégias que considerem as particularidades de cada individuo 

de forma a exponenciar os seus índices de motivação ao máximo. 

Estando nós na posição de professores estagiários onde pela primeira 

vez, na nossa vida profissional, estabelecemos contato direto com a realidade 

escolar, verificamos que existe uma discrepância entre os níveis de motivação 

apresentados por turmas que têm opções curriculares diferentes como é o caso 

dos alunos do ensino regular e os alunos do ensino profissional. É, para nós, 

evidente a fraca motivação de alguns alunos, por vezes mais do que o 
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espectável, para as aulas de EF, sendo esta uma situação mais recorrente nos 

alunos dos cursos profissionais do que nos alunos do ensino regular. 

O presente estudo tem o intuito de fazer um levantamento das principais 

razões pelas quais os alunos se sentem desmotivados nas aulas de EF e 

comparar os níveis de motivação entre alunos do ensino profissional e do 

ensino regular de forma a dar uma sustentação teórica para futuras 

intervenções como profissional de educação que viremos a ser. Refletindo 

sobre a temática da motivação e das razões que levam à variação da mesma, 

o presente estudo tem como objetivo fornecer material de reflexão para uma 

melhor compreensão do fenómeno da desmotivação, observado durante as 

aulas de EF, de forma a poder otimizar o processo ensino-aprendizagem, 

eliminando experiências negativas associadas e potenciando a importância da 

EF no seio da comunidade escolar. 

 

 

4.3.3 - Enquadramento Teórico 

 

A palavra motivação deriva do verbo em latim movere que significa, 

mover. Esta derivação da palavra traduz uma ideia de movimento que permite 

ao ser humano o início de comportamentos que estão associados a forças 

internas, respostas comportamentais a estímulos e a conjuntos de crenças e 

afetos (Schunk, 1996). A motivação é o processo pelo qual a atividade é 

sustentada e estimulada em função de objetivos (Idem). Contudo Petri, (1996) 

também usa o conceito de motivação para explicar diferenças na intensidade e 

na direção do comportamento indicando ainda qual a direção do mesmo. Desta 

forma percebemos que a motivação é o que influência a direção do 

comportamento tal como a sua intensidade, mantendo-se durante um 

determinado espaço de tempo culminando na ação. 

Cratty (1983) afirma que a motivação permite aferir quais os fatores e 

processos que levam as pessoas a uma ação ou à inércia nas diferentes 

situações algo que é bastante relevante numa aula de EF pois, se estes fatores 

e processos conquistarem os alunos, estes terão menos tendência em resistir à 

aprendizagem. 
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Roberts (1992) explica a motivação como um conjunto de fatores da 

personalidade e de variáveis sociais que entram em ação quando alguém é 

confrontado com a necessidade de se superar, ou seja, quando está numa 

situação de avaliação, ou competição. 

Atualmente torna-se premente perceber se os alunos estão ou não 

motivados para as aulas de Educação Física (EF) pois só assim será possível 

entender as reações dos mesmos perante os exercícios que lhes são sugeridos 

durante a prática. A dose certa de motivação permite que os alunos 

mantenham o interesse nas aulas, ou seja, permite que os alunos estejam em 

movimento constante durante os exercícios sugeridos com uma intensidade 

que não é possível ser detetada quando a mesma está em falta. Alunos 

motivados vão conseguir uma melhor performance pois, tal como refere 

Schunck (1996), é importante perceber que a motivação permite uma relação 

de reciprocidade positiva entre a aprendizagem e a performance. 

Para observarmos os níveis de motivação temos como principal guia a 

observação e reflexão do e sobre o comportamento apresentado pelos alunos 

que participam nas aulas de EF. Schunk (1996) refere que, para a maior parte 

dos profissionais, é possível verificar a presença da motivação através de 

fatores comportamentais tais como: escolha de tarefas; esforço, persistência e 

sucesso. Neste momento, os alunos não têm um grande leque de escolha de 

tarefas durante as aulas mas, se verificarmos que um aluno coloca bastante 

esforço para aprender, significa que este apresenta altos níveis de motivação, 

se empreender esse esforço durante bastante tempo, ou seja, se o aluno é 

persistente, também associamos a grandes índices de motivação e se, ambos 

os itens estiverem presentes, tanto o esforço como a persistência, é provável 

que os alunos atinjam níveis mais elevados de sucesso sendo este um 

indicador indireto da motivação.  

Depois de algumas observações diretas do comportamento dos alunos, 

aliando o mesmo aos indicadores que permitem inferir a presença de 

motivação, reparamos que algumas turmas, apresentam comportamentos 

desviantes, menos capacidade de concentração nas aulas, participam menos e 

quando o fazem, o rendimento não é tão elevado como pode ser observado 

noutras turmas. 
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Estas observações e reflexões baseiam-se no comportamento que os 

alunos apresentam e, como, tal, existem fatores ou fontes, internas ou 

externas, que fazem variar a motivação. 

Weinberg & Gould (1995) afirmam que ao combinar estes dois fatores, 

externos e internos, produz-se mais motivação. A estes fatores externos estão 

muitas vezes associados prémios que poderão minimizar a importância da 

motivação intrínseca da pessoa. Weinberg & Gould (1995, p.151) também 

afirmam que, quando as pessoas entendem que elas mesmas são a causa 

principal do seu comportamento, estas consideram-se intrinsecamente 

motivadas, enquanto que, se perceberem que o que causa o seu 

comportamento é algo externo a estas, então consideram-se extrinsecamente 

motivadas. 

Gill & Williams (2000) referem que o indivíduo assume os seus 

comportamentos baseado nas suas experiências passadas e nas contingências 

do presente. Desta forma, tanto as experiências individuais tal como todos os 

fatores que atuam sobre e com o indivíduo no presente são importantes para 

perceber a motivação do mesmo. 

Quanto à questão da existência de recompensas externas, Gill & 

Williams (2000) também afirmam que, se houver motivação sem as mesmas, 

este facto é um indicativo de que a pessoa em si está intrinsecamente 

motivada para a tarefa que resolveu desenvolver. 

 

 

4.3.4 - Objetivos do estudo 

 

Perante o que foi exposto, a nossa pergunta de partida, que irá 

direcionar o processo de elaboração e desenvolvimento do trabalho de 

investigação que posteriormente será apresentado, é a seguinte: 

Em que medida, a motivação dos alunos do ensino secundário face à 

disciplina de EF, difere em função da sua opção pela via de prosseguimento de 

estudos ou pela via profissionalizante? 

O objetivo geral deste estudo é perceber a diferença na motivação para 

a prática das aulas de EF entre os alunos do ensino regular e os alunos dos 

cursos profissionais. Os objetivos específicos são i) Comparar o nível de 
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motivação entre os alunos do ensino regular e do ensino profissional; ii) 

analisar e comparar a variação da motivação dos alunos do ensino regular e do 

ensino profissional; iii) identificar os motivos que conduzem à fraca adesão dos 

alunos à prática de EF. 

 

 

4.3.5 - Hipóteses 

 

As hipóteses que definimos para este estudo são: 

 

1. Há diferenças na motivação para a prática da EF entre os 

alunos da via profissionalizante e os alunos da via de prosseguimento de 

estudos 

2. Os alunos da via profissionalizante estão menos motivados 

para a prática de EF do que os alunos da via de prosseguimento de 

estudos. 

 

 

4.3.6 - Instrumento de recolha de dados 

 

O instrumento de recolha de dados utilizado foi elaborado por KOBAL 

(1996). Trata-se de um inquérito por questionário (Anexo II) referente à 

identificação de motivos intrínsecos e extrínsecos que afetam a motivação para 

as aulas de Educação Física. É constituído por três questões, com 32 

afirmações no total, sendo 16 referentes à motivação intrínseca e 16 referentes 

a motivação extrínseca. Cada afirmação é respondida através de uma escala 

LIKERT de alternativas estando esta compreendida entre 1 (discordo muito) e 5 

(concordo muito) sendo que o mesmo será respondido de forma anónima. 

 

As primeiras 9 afirmações sobre a motivação extrínseca tal como as 

primeiras 11 afirmações sobre a motivação intrínseca são respondidas pela 

positiva, enquanto que, as restantes são respondidas pela negativa.  
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4.3.7 - Amostra 

 

 

 

 

 

 

Este estudo contou com a participação de 60 alunos da ESAG, estando 

30 a frequentar os 10º e 11º anos de escolaridade da via de prosseguimento de 

estudos e outros 30 a frequentar os 10º e 11º anos de escolaridade da via 

profissionalizante. 

Nesta amostra de 60 alunos, 46,7% são do sexo masculino e 53,3% do 

sexo feminino significando que 28 alunos inquiridos são do sexo masculino e 

32 do feminino. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quadro 3. Idades mínimas e máxima dos inquiridos 

Quadro 4. Frequência de idades discriminada 

Quadro 1. Frequência dos alunos inquiridos 

Quadro 2. Frequência do sexo dos alunos inquiridos 
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A amostra deste estudo contou com a presença de alunos entre os 15 e 

os 20 anos de idade resultando numa média de idades de 16 anos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Os alunos que pertencem à via de prosseguimento de estudos 

compreendem idades entre os 15 e os 18 anos e os alunos que pertencem à 

via profissionalizante compreendem idades entre os 16 e os 20 anos. 

  

 

4.3.8 - Procedimentos metodológicos 

 

Para realizar este estudo começámos por recolher dados. Foi necessário 

contactar o diretor da escola para que o mesmo autorizasse a recolha de dados 

através dos questionários. 

De seguida foi necessário pedir autorização aos professores de EF das 

turmas em questão para que autorizassem os seus alunos a responder ao 

questionário. 

A disposição que o diretor e os professores mostraram proporcionou-nos 

grandes facilidades na execução do procedimento de recolha de dados. 

Os alunos em questão participaram anonimamente e de forma voluntária 

e consciente tendo sido informados dos objetivos da investigação antes do 

preenchimento dos questionários.  

Quadro 5. Idades mínimas e máxima dos alunos da via de Prosseguimento de Estudos 

Quadro 6. Idades mínimas e máxima dos alunos da via Profissionalizante 
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Depois da recolha dos dados, estes foram inseridos e trabalhados na 

base de dados de Statistical Package for the Social Sciences versão 20 de 

forma a sofrerem um tratamento estatístico. 

 

 

4.3.9 - Procedimentos Estatísticos 

 

Sendo a prática letiva a base do presente estudo, o mesmo configura-se 

como um projeto de investigação-ação, na medida em que, a sua planificação e 

desenvolvimento implica problematização e levantamento de hipóteses de 

trabalho, análise crítica dos resultados obtidos e reflexão. 

De início determinamos a amostra através de análise de frequências 

entre sexos e idades. 

De seguida agrupamos as questões para serem abordadas pela positiva 

ou pela negativa, ou seja, as primeiras 9 questões sobre a motivação 

extrínseca e as primeiras 11 questões sobre a motivação intrínseca foram 

analisadas pela positiva. As últimas 7 questões sobre a motivação extrínseca e 

as últimas 5 questões sobre a mesma foram analisadas pela negativa. 

Como as variáveis são ordinais, utilizámos o teste não paramétrico U de 

Mann-Whitney para comparar as medianas entre os dois grupos (via 

profissionalizante e via de prosseguimento de estudos). Considerámos que o 

nível de significância do teste será no máximo de 5%. 

 

Resolvemos por fim realizar o teste t de variáveis independentes para 

percebermos se havia realmente uma diferença significativa na motivação 

comparando as médias obtidas entre os dois grupos de alunos. 
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4.3.10 – Apresentação de resultados 

 

 

 

Questões Mediana Mann-
Whitney 

U 

Sig. 

Participo 
nas aulas 

de 
educação 

física 
porque 

Faz parte do currículo da escola VP – 4,00 
PE – 4,00 

368,000 0,191 

Estou com os meus amigos VP – 3,50 
PE - 5,00 

331,000 0,064 

O meu rendimento é melhor que o dos 

meus colegas 

VP – 3,00 
PE - 2,00 

320,500 0,049* 

Preciso de tirar boas notas VP – 4,00 
PE - 4,00 

398,000 0,421 

Eu gosto 
das aulas 

de 
educação 

física 
quando 

Esqueço as outras aulas VP – 4,00 
PE - 4,00 

444,500 0,933 

O professor e os colegas reconhecem a 

minha performance 

VP – 4,00 
PE - 4,00 

415,500 0,595 

Sinto-me integrado no grupo VP – 4,00 
PE - 5,00 

314,000 0,028* 

As minhas opiniões são aceites VP – 4,00 
PE - 4,00 

445,500 0,944 

Saio-me melhor que os meus colegas VP – 3,00 
PE - 2,50 

300,500 0,024* 

Não 
gosto das 
aulas de 

educação 
física 

quando 

As minhas falhas fazem com que eu 

não pareça bom para o professor 

VP – 2,00 
PE - 3,00 

327,000 0,061 

Tiro nota baixa VP – 2,50 
PE - 3,00 

425,500 0,711 

Alguns colegas querem demonstrar que 

são melhores que os outros 

VP - 2,00  
PE - 3,00 

405,000 0,497 

Os meus colegas gozam com as 

minhas falhas 

VP – 2,50 
PE -2,00 

394,000 0,390 

O meu professor compara o meu 

rendimento com o de outro aluno 

VP – 2,00 
PE -2,00 

341,000 0,099 

Não simpatizo com o professor VP – 2,00 
PE -1,00 

303,000 0,022* 

Não me sinto integrado no grupo VP – 2,50 
PE -2,00 

411,500 0,552 

 

 

 

 

Quadro 7. Motivação Externa: mediana das respostas dos dois grupos inquiridos, Mann-

Whitney U teste e índice de significância 
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Questões Mediana 
Mann-

Whitney U 
Sig. 

Participo 
nas aulas 

de 
educação 

física 
porque 

Gosto de atividades físicas VP – 4,00  
PE – 5,00 

345,000 0,097 

As aulas dão-me prazer VP – 4,00  
PE -4,00 

382,500 0,297 

Gosto de aprender novas habilidades VP – 4,00 
PE -5,00 

339,500 0,081 

Acho importante aumentar o meu 

conhecimento sobre desporto e outros 

conteúdos 

VP – 4,00 
PE -4,00 

393,500 0,379 

Sinto-me saudável com as aulas VP – 4,00 
PE -4,50 

359,000 0,144 

Eu gosto 
das aulas 

de 
educação 

física 
quando 

Dedico-me ao máximo à atividade VP – 4,00 
PE – 4,00 

420,000 0,638 

Aprendo uma nova modalidade VP – 4,00 
PE – 4,00 

383,500 0,299 

Compreendo os benefícios das 

atividades propostas em aula 

VP – 4,00 
PE – 4,00 

395,000 0,386 

As atividades dão-me prazer VP – 4,00 
PE -4,00 

426,500 0,711 

O que eu aprendo faz-me querer 

praticar mais 

VP – 4,00 
PE – 4,00 

416,000 0,597 

Movimento o meu corpo VP – 4,00 
PE – 4,00 

449,000 0,988 

Não gosto 
das aulas 

de 
educação 

física 
quando 

Não há tempo para praticar o que eu 

gostaria 

VP – 4,00 
PE – 4,00 

360,000 0,163 

Exercito pouco o meu corpo VP – 3,00 
PE -3,00 

412,500 0,571 

Quase não tenho oportunidade de jogar VP – 3,00  
PE -3,00 

411,500 0,561 

Não sinto prazer na atividade proposta VP – 3,00 
PE – 3,00 

386,500 0,336 

Não consigo realizar bem a atividade VP – 3,00 
PE – 3,00 

391,000 0,367 

 

 

 

 

 

 

 

Quadro 7. Motivação Interna: mediana das respostas dos dois grupos inquiridos, Mann-

Whitney U teste e índice de significância 

(*) Existe diferença significativa  



68 
 

4.3.11 - Discussão de Resultados 

 

Analisando a panóplia de resultados obtidos podemos verificar que 

apenas em 4 questões se podem observar resultados relevantes para 

podermos gerar uma pequena discussão. 

A partir dos resultados percebemos que apenas se observam diferenças 

significativas na motivação externa dos alunos para frequentarem as aulas de 

EF. 

Este resultado pode ser consequência de algumas das limitações que o 

estudo apresenta pois como se trata de um estudo exploratório de 60 alunos 

pertencentes à mesma escola, apenas podemos extrapolar estes resultados 

para esta mesma escola. Assim sendo pode-se sugerir que estes alunos, ao 

pertencerem ao mesmo meio apresentam uma motivação interna parecida, 

enquanto, a sua motivação externa diverge devido às influências sociais que 

lhes são transmitidas. Neste caso pode-se perceber, devido às questões onde 

realmente houve diferenças significativas, que os alunos apresentam 

diferenças na sua motivação externa quando se tocam nos assuntos: 

comparação de performances; inclusão; empatia aluno-professor. 

 

Análise das 4 questões onde se verificou haver diferenças significativas: 

 

Na questão “Participo nas aulas de EF porque o meu rendimento é 

melhor que o dos meus colegas” conclui-se para a população de estudantes da 

ESAG que existe uma diferença estatisticamente significativa (U = 320,5; p < 

0,05) entre os dois grupos quanto a esta questão, sendo maior a motivação 

extrínseca para os da via profissionalizante. 

 

Na questão “Gosto das aulas de EF quando me sinto integrado no 

grupo” conclui-se para a população de estudantes da ESAG que existe uma 

diferença estatisticamente significativa (U = 314; p < 0,05) entre os dois grupos 

quanto a esta questão, sendo maior a motivação extrínseca para os da via de 

prosseguimento de estudos. 
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Na questão “Gosto das aulas de EF quando me saio melhor que os 

meus colegas” conclui-se para a população de estudantes da ESAG que existe 

uma diferença estatisticamente significativa (U = 300,5; p < 0,05) entre os dois 

grupos quanto a esta questão, sendo maior a motivação extrínseca para os da 

via profissionalizante. 

 

Na questão “Não gosto das aulas de EF quando não gosto do professor” 

conclui-se para a população de estudantes da ESAG que existe uma diferença 

estatisticamente significativa (U = 303; p < 0,05) entre os dois grupos quanto a 

esta questão, sendo maior a motivação extrínseca para os da via de 

prosseguimento de estudos. 

 

É possível observar que nestas quatro questões, duas das mesmas 

estão relacionadas com a afetividade que se desenvolve com os restantes 

membros (turma e professor) e as outras duas estão relacionadas com a 

performance de cada aluno em comparação com o resto da turma. É 

interessante verificar que as questões que estão relacionadas com a 

afetividade demonstram uma maior necessidade dos alunos das turmas da via 

de PE em relacionarem-se de forma adequada com as pessoas que os 

rodeiam pois provavelmente, sentem uma maior necessidade de ter um bom 

ambiente de trabalho para se sentirem motivados para as aulas de EF. As 

questões relacionadas com a performance desportiva comparada a outros 

elementos da turma verificam-se que são questões importantes para que haja 

uma maior motivação para as aulas de EF nos alunos da VP. 

 

Análise através do teste-t: 

 

Analisamos a motivação extrínseca pela positiva (9 questões) e pela 

negativa (7 questões), assim como a motivação intrínseca pela positiva (11 

questões) e pela negativa (5 questões). Isto deve-se ao facto de algumas das 

questões estarem colocadas na negativa e outras na positiva e por isso 

decidimos separar para uma melhor interpretação dos resultados. 
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É de notar que as somas ou a média das pontuações podem ser 

consideradas numa escala de rácio, logo são passíveis de cálculo de médias, 

desvios padrões e testes t para a diferença de médias 

 

 

Via de prosseguimento de estudos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Via profissionalizante: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Através destes outputs retirados do SPSS percebemos que não 

há grandes diferenças nas médias das motivações o que nos permite sugerir 

que um grupo de alunos, comparado com o outro, não apresentam diferenças 

significativas que permitam afirmar que um dos grupos está mais motivado que 

o outro  
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4.3.12 - Conclusões 

 

Depois de uma análise dos resultados conseguimos perceber que 

através deste estudo não é possível estabelecer grandes diferenças na 

motivação entre os alunos da VP e da via de PE. Reportando às hipóteses 

sugeridas, concluímos que há diferenças na motivação para a prática da EF 

entre os alunos da via profissionalizante e os alunos da via de prosseguimento 

de estudos sendo que estas só se verificam ser significativas em apenas quatro 

das 32 questões presentes no questionário. Assim percebe-se que, para estes 

dois grupos de alunos, é necessário ter atenção às diferentes necessidades 

apresentadas. Esta é uma chamada de atenção, principalmente para os 

professores, que são os agentes que podem utilizar as estratégias mais 

adequadas para contornar os obstáculos que se deparam na lecionação da 

disciplina de EF. 

Quanto à segunda hipótese onde afirmávamos que os alunos da via 

profissionalizante estão menos motivados para a prática de EF do que os 

alunos da via de prosseguimento de estudos também não se verifica para este 

grupo de alunos. 

 

 

4.3.13 - Limitações do estudo 

 

Este estudo, sendo um estudo exploratório, funciona apenas como um 

motor de arranque para futuros estudos a realizar sobre o tema.  

Tendo este estudo sido dirigido apenas aos alunos do 10º e 11º ano de 

escolaridade da ESAG, todas as conclusões a que chegámos são apenas 

representativas destes anos de escolaridade nesta escola específica. 

Este estudo não leva em consideração as diferenças socioeconómicas 

presentes na amostra que são fatores importantes no que concerne a análise 

da motivação. 
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4.3.14 - Sugestões para estudos futuros: 

 

Como uma investigação nunca pode ser dada como concluída, 

apresentaremos de seguida algumas sugestões para estudos posteriores 

dentro do mesmo âmbito: 

 

- Aplicar o mesmo questionário em dois ou mais concelhos distintos e 

efetuar as respetivas comparações 

 

- Aplicar o mesmo questionário a mais anos de escolaridade e efetuar as 

respetivas comparações 
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5. Conclusão 
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5. Conclusão 

 

 

Chegou o momento da conclusão de mais uma etapa na vida de mais 

um professor estagiário. 

Nem sempre foi fácil, nem sempre foi difícil, teve os seus momentos 

bons e também teve os seus momentos maus, foi uma experiência incrível sem 

dúvidas pois o conhecimento que me percorre agora é em muito, diferente. Não 

está apenas diferente no conhecimento sobre o processo de ensino-

aprendizagem mas também no domínio socio-afetivo. Passar um ano com 

alunos com quem consegui desenvolver uma relação positiva dá-me um 

orgulho enorme., dá-me mais vontade, dá-me mais querer de dar, receber, 

sentir e ser, que no fundo é o que, para mim, carateriza em moldes gerais o ser 

professor. 

Dei muito de mim aos meus alunos e, por isso mesmo, senti que recebi 

respostas positivas, respostas que nem sempre estavam associadas ao bom 

comportamento durante as aulas mas sim ao olhar de confiança e de amizade 

que se conseguiu estabelecer durante o ano letivo. 

Esta cumplicidade foi sentida, os discursos que por vezes tive de ter 

foram sentidos, foram ditos com o intuito de eles também sentirem o que eu 

dizia. Assim, partilhando experiências aprendi muito e cresci não só como 

professor mas como individuo social que sou. Eu vivi junto daqueles alunos, eu 

consegui ser… 

Colocando os pés no sitio onde pertencem, ao chão, sinto que agora, 

embora não estando cem por cento preparado para ser professor, porque 

nunca se está devido às tantas variáveis com que lidamos, sei que saí do ano 

de estágio com muito para aprender mas com conhecimento suficiente para 

poder vir a desempenhar um papel na sociedade como profissional de 

educação, mais especificamente, professor de EF, conforme o que é esperado. 
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Anexo I – Plano de Aula 
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Anexo II - Questionário 

 

Questionário 

 

O questionário que se segue insere-se no projeto a desenvolver pelo 

professor José Rodrigues no âmbito do tema “A Motivação dos Alunos do 

Prosseguimento de Estudos e da Via Profissionalizante nas Aulas de Educação 

Física”. 

Este questionário é referente à identificação de motivos intrínsecos e 

extrínsecos nas aulas de educação física. Cada afirmação é respondida numa 

escala de LIKERT de alternativas estando esta compreendida entre 1 (discordo 

muito) e 5 (concordo muito) sendo que o mesmo será respondido de forma 

anónima. 

Escala: 1- discordo muito; 2 – discordo; 3 – estou em dúvida; 4 – 

concordo; 5 – concordo muito. 

 

Itens referentes à motivação extrínseca 

Questão 1 Participo nas aulas de educação física porque: 

 Faz parte do currículo da escola 1 2 3 4 5 

Estou com os meus amigos 1 2 3 4 5 

O meu rendimento é melhor que o dos meus colegas 1 2 3 4 5 

Preciso de tirar boas notas 1 2 3 4 5 

Questão 2 Eu gosto das aulas de educação física quando: 

 Esqueço as outras aulas 1 2 3 4 5 

O professor e os colegas reconhecem a minha performance 1 2 3 4 5 

Sinto-me integrado no grupo 1 2 3 4 5 

As minhas opiniões são aceites 1 2 3 4 5 

Saio-me melhor que os meus colegas 1 2 3 4 5 

Questão 3 Não gosto das aulas de educação física quando: 

 As minhas falhas fazem com que eu não pareça bom para o 

professor 

1 2 3 4 5 

Tiro nota baixa 1 2 3 4 5 

Alguns colegas querem demonstrar que são melhores que os 

outros 

1 2 3 4 5 

Os meus colegas gozam com as minhas falhas 1 2 3 4 5 

O meu professor compara o meu rendimento com o de outro 1 2 3 4 5 

Prosseguimento de Estudos                                                        Via Profissionalizante 
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aluno 

Não simpatizo com o professor 1 2 3 4 5 

Não me sinto integrado no grupo 1 2 3 4 5 

Itens referentes à motivação intrínseca 

Questão 1 Participo nas aulas de educação física porque: 

 Gosto de atividades físicas 1 2 3 4 5 

As aulas dão-me prazer 1 2 3 4 5 

Gosto de aprender novas habilidades 1 2 3 4 5 

Acho importante aumentar o meu conhecimento sobre desporto 

e outros conteúdos 

1 2 3 4 5 

Sinto-me saudável com as aulas 1 2 3 4 5 

Questão 2 Eu gosto das aulas de educação física quando: 

 Dedico-me ao máximo à atividade 1 2 3 4 5 

Aprendo uma nova modalidade 1 2 3 4 5 

Compreendo os benefícios das atividades propostas em aula 1 2 3 4 5 

As atividades dão-me prazer 1 2 3 4 5 

O que eu aprendo faz-me querer praticar mais 1 2 3 4 5 

Movimento o meu corpo 1 2 3 4 5 

Questão 3 Não gosto das aulas de educação física quando: 

 Não há tempo para praticar o que eu gostaria 1 2 3 4 5 

Exercito pouco o meu corpo 1 2 3 4 5 

Quase não tenho oportunidade de jogar 1 2 3 4 5 

Não sinto prazer na atividade proposta 1 2 3 4 5 

Não consigo realizar bem a atividade 1 2 3 4 5 

 

 

 Dados pessoais: Sexo: Masculino              Feminino  

     Idade: 

 


