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Resumo 

O presente documento sustenta todo o trabalho desenvolvido no decorrer 

do Estágio Profissional. Uma porta aberta a caminho do estatuto de “Ser 

Professor”. Cada página conta a história de um percurso munido de 

conhecimento teórico e prático adquirido num longo processo de formação, 

aplicado no contexto real. Não são apenas lembranças ou retratos soltos, mas 

um balanço ponderado e reflexivo do desfecho desta etapa de crescimento 

pessoal e profissional. 

No primeiro momento, a porta aberta mostra uma realidade que há muito 

ambicionava. Os primeiros passos na Escola Básica e Secundária do Cerco, no 

Porto, foram amparados pela experiência da Professora Cooperante e 

Professor Orientador, da escola e da Faculdade de Desporto da Universidade 

do Porto, respetivamente. Tal como, pela partilha de ambições e aspirações do 

Núcleo de Estágio. Este processo foi bastante facilitado pelos laços criados em 

volta desta tríade. 

O Relatório de Estágio encontra-se dividido por cinco capítulos. Na 

“Introdução” reporta o enquadramento geral do documento. O segundo capítulo 

o sentido daquilo que sou hoje, o “Enquadramento Biográfico”. O terceiro dá 

lugar ao “Enquadramento da Prática Profissional”, às dimensões legais, 

funcionais e institucionais de um processo complexo, tal como é o processo 

educativo. Aprofundar questões em torno da formação e preocupações de ser 

professor. O quarto capítulo, “Prática Profissional” cujo enfoque é dado à 

prática, sendo a mais marcante e basilar nesta etapa. À luz das quatro grandes 

áreas de desempenho, Área 1 – “Organização e Gestão do Ensino e da 

Aprendizagem”, Área 2 – “Participação na Escola”, Área 3 – “Relações com a 

Comunidade”, Área 4 – “Desenvolvimento Profissional. O último discorre das 

“Considerações Finais”, a conclusão de um longo caminho percorrido.  

 

PALAVRAS-CHAVE: ESTÁGIO PROFISSIONAL, EDUCAÇÃO FÍSICA, 
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Abstract 

 

This report comprehends all the work developed during the professional 

internship. One important step of the way towards "Being a Teacher". Each 

page tells the story of a path filled with theoretical and practical knowledge 

acquired on a long course of formation and applied in the real world. Not just 

memories or loose portraits, but a well thought out and reflexive summary of 

this professional and personal growth phase. 

The first chapter opens the door to a world I envisioned long ago. The 

starting steps at 'Escola Básica e Secundária do Cerco' in Porto were assisted 

by the Supervisor and External Supervisor of 'Faculdade de Desporto da 

Universidade do Porto' and the school, respectively. Sharing ambitions and 

visions was an important part, facilitated by the bonds created between the 

parties. 

The internship report is composed of five chapters: the first one, the 

introduction, sets the ground for what's to come; the second chapter focuses on 

my personal background; the third consists not only of the legal, functional and 

institutional factors of a complex process, such as the educational system but 

also of the discussion about the formation and concerns of "Being a Teacher"; 

the fourth chapter, 'Professional Practice' is the stepping stone of the whole 

journey and it is  based on the four biggest fields of knowledge: management of 

teaching and learning; active role in the school; meetings with the local 

community; and professional growth; the last chapter emphasises the final 

considerations of this long path. 

 

KEYWORDS: PROFESSIONAL INTERNSHIP, PHYSICAL EDUCATION, 

TEACHING, TEACHER. 
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Introdução 

 

A elaboração deste documento insere-se no âmbito da disciplina do 

Estágio Profissional (EP), incluída no segundo ano do segundo ciclo de Ensino 

de Educação Física (EF) nos Ensinos Básico e Secundário, conducente ao 

grau de Mestre na Faculdade de Desporto da Universidade do Porto 

(FADEUP). 

O EP surge no culminar da formação de docente, ao qual foi transmitido 

pelas inúmeras disciplinas, saberes essenciais para a realização das tarefas 

previstas. Assim sendo, o EP visa a integração no mundo do trabalho de forma 

progressiva e orientada, através de uma prática de ensino supervisionada num 

contexto real. A vinculação a uma turma implica a realização de tarefas de 

ensino e aprendizagem como planear, refletir e avaliar. Tudo isto enriquece-nos 

para que no futuro sejamos capazes de desenvolver um ensino eficaz e de 

qualidade. 

Este documento retrata toda a atividade elaborada e realizada, assente 

na perceção de capacidades, face aos desafios e exigências postas à prova no 

decorrer do ano letivo. Tal como, auxilia na formação de um professor reflexivo, 

potenciando a correção de erros protagonizados no estágio, contribuindo para 

a valorização da formação profissional.  

A formação do professor trespassa o espaço físico da sala de aula, 

emerge a necessidade de valorizar as relações escola-comunidade. O ensino 

reflexivo baseia-se na capacidade do professor desenvolver as suas ações 

com base no conhecimento, capaz de as reformular consoante o resultado da 

prática (Alarcão, 1996a). 

O relatório de estágio abrange quatro grandes áreas, em que nos 

sustentamos ao longo do ano e as desenvolvemos, tendo em vista o 

crescimento pessoal e profissional. A primeira é referente à “Organização e 

gestão do ensino e da aprendizagem”, que passa pelo registo de todos os 

planeamentos elaborados ao longo do ano, para as diferentes modalidades 

lecionadas e respetivas reflexões. Sempre importantes, servindo como ponte 

para os reajustes que efetivamos. A segunda e terceira à “Participação na 
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escola e Relação com a comunidade”, mais concretamente as atividades que 

participamos e colaboramos em benefício dos alunos e de toda a comunidade 

escolar. Por fim, o “Desenvolvimento Profissional” abrange atividades e 

vivências fundamentais para a construção da competência profissional. Tal 

como, a inclusão do Projeto de Estudo sob a forma de entrevista cujo tema 

central assenta nas “Perspetivas Futuras”. Tendo em consideração a 

comunidade envolvente, seria pertinente perceber o caminho que gostaria de 

prosseguir após esta etapa. 

O presente relatório encontra-se estruturado por cinco capítulos. O 

primeiro destina-se à “Introdução”´, contextualização do relatório do EP. No 

segundo, “Enquadramento Biográfico”, breves relatos da minha formação 

pessoal, académica e perspetivas sobre o corrente ano letivo. O terceiro 

abrange o “Enquadramento da prática profissional”, descrevendo os aspetos 

legais, institucionais do EP. Realçar no ensino a transmissão de regras e 

valores aos alunos e fomentar a prática reflexiva, componentes indissociáveis 

das características fundamentais da docência. O quarto capítulo destina-se à 

prática profissional, desenvolve-se e reflete-se sobre o processo de ensino 

aprendizagem e estratégias usadas a partir das dificuldades que surgem nesta 

etapa. Por último o desfecho deste testemunho real num contexto único e 

complexo. 

 



 

 
 

2. Biografia 
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Biografia 

 

2.1. Porta Entreaberta 

 

Aqui me apresento o mais discretamente possível, tal como o meu íntimo. 

A minha forma de estar, nada tem de exuberante, pelo contrário sou uma 

identidade observadora. Sigo os traços fisionómicos de um ser, como 

representação da face, mais espectador que orador. 

 Não fosse a prática desportiva a minha razão de extravasar, o querer e a 

vontade de aprender e ensinar. Sigo os meus passos, sem certezas para onde 

vou, mas confiante de onde venho e o que sou. Passo por portas abertas onde 

sigo as minhas convicções, por vezes entreabertas com receios e negações. 

Mas crente na minha ambição. Entre pergaminhos recordo excertos da minha 

vida, e percebo que estes construíram a minha identidade. 

Todas as minhas escolhas foram pautadas pelas exigências académicas 

impostas pelos meus pais, não pela obtenção das notas mais altas mas pelo 

cuidado permanente nas questões escolares. As primeiras portas entreabertas 

ficaram-se pela experiência informal no mundo do futebol e do voleibol, ainda 

com tenra idade. Até ao término do 3º Ciclo, a única experiência desportiva que 

consegui realizar ao nível competitivo foi o atletismo no desporto escolar. 

É chegado o momento da primeira escolha, por entre desejos dúbios, 

surgiam sonhos. Ser piloto de fórmula 1 ou até policia, de casa não obtinha 

respostas sobre o que poderia seguir, queriam apenas que escolhesse o que 

gostava, não enveredando assim num projeto de vida contrariado. A escolha 

estava nas minhas mãos, até porque os resultados dos testes psicotécnicos 

não dissiparam as minhas interrogações. Vi-me obrigado a refletir sobre 

tamanha indecisão, optando por um caminho que enaltecesse o meu ser. 

O curso escolhido foi o Tecnológico de Animação e Gestão Desportiva, no 

Colégio de Gaia, foi a partir da sua frequência deste curso que surgiu o fascínio 

pela profissão de Professor de EF. Esta porta que abri ao desporto só poderia 

culminar numa atividade profissional ligada ao ensino da prática desportiva. A 
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maior motivação recaiu sobre a possibilidade de trabalho com crianças e 

jovens motivaram-me para abraçar esta profissão.  

Ao par desta responsabilidade, foi-me possível pela primeira vez 

enveredar no desporto federativo, mais concretamente o ciclismo de estrada na 

Associação Desportiva Leões Cabanenses Futebol Clube. Posso afirmar, que 

cresci pela própria exigência e características inerentes. A pertença a um clube 

desportivo determinou responsabilidades acrescidas, tal como, contribuiu para 

o desenvolvimento da minha personalidade pelos princípios e valores que 

assentam no desporto. Contudo, vi-me obrigado a abandonar prematuramente. 

Tendo sido a solução mais vigente, a integração num clube desportivo de 

ginástica de grupo em contexto escolar. Prova da importância e do enorme 

sentido de envolvência desportiva que adquiri nesta fase, iniciei o meu 

percurso profissional. Uma porta que teve tanto de inesperada como de 

entusiasmante, uma vez que permitiu-me ver o desporto com outros olhos. 

Confesso que a maior contribuição será certamente o respeito, a 

responsabilidade e ética valorizadas na minha personalidade.  

Mas, ainda havia um caminho a percorrer, uma porta que outrora se 

adivinhava fechada, estava prestes a abrir-se. Nada estaria completo sem uma 

formação ao mesmo nível de tamanha ambição. Ingressei no Instituto Superior 

da Maia (ISMAI), a fim de me licenciar, destacando o último ano de curso pela 

experiência no programa Erasmus, na cidade de Iasi, na Roménia. Sem 

margem para dúvida, uma experiência enriquecedora, envolta em aventuras e 

descobertas de novas culturas. Na hora da partida, uma dor oprimida no 

coração pelo afastamento de um reconfortante lar, onde me sentia protegido e 

amparado. Estava na hora de crescer, a minha independência e autonomia 

foram postas em causa, num país desconhecido, onde a realidade social é bem 

diferente e onde encontrei situações que nem imaginaria serem possível de 

viver. Na bagagem trouxe uma certeza, o país que outrora deixara tornara-se 

mais belo e encantador. 

Se dúvidas ainda existiam, todas se dissiparam no decorrer da 

licenciatura. Não havia lugar para incertezas, estava escolhida a minha “última 

porta”. A incursão no Mestrado de Ensino de EF nos ensinos Básico e 
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Secundário da FADEUP, tornara-se óbvia para a concretização de um sonho 

pessoal. Se até aqui a minha formação académica estava direcionada para as 

minhas aprendizagens, o sentido foi revertido, enaltecendo o ensino para os 

outros.  

 

Adams cit. por Bento (2008a, p. 5) “ O professor liga-se à eternidade; ele 

nunca sabe ou cessa a sua influência.”  

 

2.2. Autoanálise 

 

Numa introspeção admito que a incursão por um curso superior, me 

capacitou de grandes valores. Dotado de conhecimento, dado ao ensino 

secundário (Curso Técnico de Animação e Gestão Desportiva) e superior 

(Mestrado de Ensino de EF nos Ensinos Básico e Secundário) pela orientação 

para a lecionação e valorização do saber; na determinação e na realização 

pessoal; no sentido ético e deontológico presente nos aspetos cognitivos, 

psicomotores e socio-afetivo. Aliados à vontade de concretização do EP.  

 Toda a minha formação desenrola-se com o pressuposto do êxito, na 

maximização dos meus conhecimentos e capacidades.  

 

“ (…) a formação de mestres e doutores deve procurar orientar-se para a 

criação de uma consciência e de um perfil de competências, exigências e 

obrigações que façam jus à responsabilidade que pesa sobre os ombros 

desses quadros. “ (Bento, 2008b, p. 57) 

 

Na ação do EP conferi um cunho pessoal ao ensino, isto é, aquilo que sou 

influência a minha atuação. Mas não posso ignorar que esta aprendizagem é o 

reflexo de todo o conhecimento e co ajuda de todos aqueles que comigo 

caminham lado a lado nesta etapa. Admito que quando encaro novas 

experiências fico nervoso, tímido e introvertido. Sentimentos que são 

rapidamente ultrapassados na interação e comunicação com os outros. Ao que 

os aspetos cognitivos dizem respeito, destaco o progresso adquirido pelas 
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próprias vivências, tal como nas questões do planeamento. Nomeadamente, na 

adequação de exercícios para a exercitação dos conteúdos programáticos. 

Bem como a nível disciplinar, na propagação e cumprimento de normas e 

princípios, sem implementar uma atitude autoritária face à natureza dos alunos. 

As ações de transmissão, aplicação e transferência dos exercícios são 

facilitados pela turma que lecionei, no entanto é necessário não descorar as 

questões da disciplina pelos níveis reduzidos de atenção e concentração da 

maioria dos alunos.  

A intenção da prática e das ações recaem sobre a procura da minha 

excelência com o objetivo da plena evolução dos alunos na procura do êxito no 

processo do ensino-aprendizagem.  

  

   2.3. Expectativas 

 

No estágio deparamo-nos com diferentes comunidades, e pré-definimos 

diferentes expectativas. 

Idealizei infindáveis realidades que outrora poderiam ser concretizáveis. 

Quando descobri onde iria realizar o estágio, diversas opiniões foram-me 

transmitidas, sempre com observações negativas sobre a comunidade escola. 

Mas a minha intuição sempre me levou para uma aproximação, por uma 

empatia. Ser aceite e poder lidar da melhor forma com estes alunos de 

condições peculiares. A educação é abrangente a todas as disciplinas e tendo 

em conta a pedagogia do desporto o ensino não se pode dissociar da formação 

do homem (Bento et al., 1999). 

Assim, com o alcance do ano de estágio, é posto em prática todo o 

conhecimento que adquirimos de todos estes anos de formação continua. Sem 

esquecer que este passa por uma supervisão, e temos de o corresponder com 

acerto e correção.  

As minhas expectativas iniciais incidiam sobre a organização dos 

principais elementos do processo de ensino-aprendizagem, nas tarefas 

permanentes de planear, realizar e avaliar. Umas das grandes preocupações 

recaíam sobre a matéria de ensino, adequá-la aos níveis dos alunos seria o 
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objetivo. Nestas decisões pesaram fatores como o método de ensino, o grau de 

dificuldade dos exercícios, a forma de explicação das tarefas e a motivação dos 

alunos na sua execução, sem menosprezar a natureza dos jogos desportivos.  

Adivinhava-se como uma difícil tarefa, talvez esta questão constitua um 

dos problemas mais complicados da pedagógica (Bento, 1987a). 

A adequação surgiu através da utilização das avaliações diagnósticas e 

formativas, trabalho colaborativo do núcleo de estágio e Professor Cooperante 

(PC) e material de apoio referente às modalidades. 

 Outro aspeto inquietante estaria relacionado com o nível de evolução 

dos alunos, ao apresentarem diferentes conhecimentos tanto motores como 

cognitivos. A mesma processar-se-ia de forma e a ritmos distintos, tendo que 

lidar com uma grande heterogeneidade. Apesar das dúvidas e dificuldades, a 

organização por níveis de desempenho tornara-se a solução mais viável, tendo 

em conta a individualidade de cada aluno.  

  No primeiro contacto com a turma, percebi que a minha grande 

preocupação passaria pela transmissão de regras e valores, fundamentais quer 

para o bom desenrolar das aulas como paras as suas vidas pessoais. Não 

sendo exclusivas às aulas de EF, pelos relatos desfavoráveis dos restantes 

professores. A solução passaria pela apresentação das regras da disciplina no 

início do ano letivo e a constante incrementação de diversas estratégias, tais 

como quadros avaliativos de carácter formativo.  

Por nunca ter tido uma experiência semelhante à vivida, não sabia muito 

bem o que esperar da comunidade escolar. A própria condição de uma escola 

pública, era-me desconhecida visto ter frequentado instituições privadas 

enquanto aluno.  

Este percurso não seria o mesmo sem pilares cimentados por uma vasta 

experiência e estatuto adquirido pelos anos de docência da PC e Professor 

Orientador (PO). Esperava uma relação colaborativa facilitadora deste 

processo, mais flexível à minha atuação. Permitindo cometer incorreções, 

suscitando uma atitude ativa e reflexiva às aulas. Aliar PC, PO e Núcleo de 

Estágio seria a fórmula certa para ultrapassar barreiras e proporcionar 

vivências enriquecedoras e capazes de me instruírem de grandes 
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conhecimentos. Certamente, vantajosos para o meu percurso profissional. Tal 

como Alarcão (1995, p. 5) “A multiplicidade destes olhares e a coerência da 

sua abrangência justificam a presença de uma visão de qualidade superior, de 

uma super-visão.” 



 

 
 

3. Estágio Profissional
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Estágio Profissional 

 

3.1. Enquadramento 

 

3.1.1. Legal / Institucional / Funcional 

 

O EP está suportado e orientado sobre os princípios da base legal do 

decreto de lei nº74/2006 de 24 de março e do decreto de lei nº43/2007 de 22 

de fevereiro e nos regulamentos institucionais em vigor, sendo os mesmos o 

Curso de Mestrado em Ensino de EF nos Ensinos Básicos e Secundário, 2º 

Ciclo da Universidade do Porto e 2º Ciclos da FADEUP. 

Dentro do 2º ciclo de estudos, do referente mestrado, o EP ocorre no 3º e 

4º semestres deste ciclo. 

O EP é superiormente enquadrado pela Comissão Cientifica do Curso de 

2º Ciclo de Estudos conducente ao grau de Mestre em Ensino de EF, presidida 

pelo Diretor do Curso. 

Este desenrola-se num contexto real de ensino com vista ao 

desenvolvimento das competências profissionais que promovam nos futuros 

docentes, desempenhos críticos e reflexivos, respondendo assim aos desafios 

da profissão (Matos, 2011). 

Fui incluído como Professor Estagiário (PE) na Escola Básica e 

Secundária do Cerco, escola situada na Freguesia de Campanha, do Distrito 

do Porto. Neste percurso atribuíram a lecionação a uma turma de 21 alunos do 

9º ano de escolaridade. Sendo a mesma composta por 17 raparigas e 4 

rapazes. 

A Orientação da prática de Ensino Supervisionada encontra-se no 

Regulamento do EP da FADEUP, regulamentada nos artigos 6º (Atribuição dos 

Orientadores da FADEUP) e 7º (Atribuição dos Professores Cooperantes) 

(Matos Z. , 2010). Esta ficou a cargo de um docente da FADEUP, sendo 

acompanhado por um PC, integrada nos quados profissionais da escola 
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referida anteriormente. Ficando assim assegurada a ligação entre a Escola e a 

Faculdade. 

 

3.1.2. Meio Envolvente 

   

O Agrupamento de Escolas do Cerco (AEC) está situado na zona oriental 

da Cidade do Porto, freguesia de Campanhã. No passado, uma zona de forte 

exploração agrícola e importantes indústrias do tecido industrial portuense 

depara-se, atualmente, com um declínio das atividades mais tradicionais. A sua 

população, constituída em grande parte por operários, dedica-se, cada vez 

mais, ao comércio e serviços. Na generalidade, os níveis de escolaridade e a 

motivação para o estudo são baixos. Os códigos linguísticos da maior parte das 

famílias são restritos bem como a qualificação profissional, nomeadamente, no 

que se refere à inserção e manutenção no mercado de trabalho.  

Nos últimos anos, num enquadramento de crise económica, os problemas 

sociais têm vindo a acentuar-se bem como as vulnerabilidades e riscos 

envolvidos, potenciando problemas acrescidos para o agrupamento. 

Nomeadamente, no que diz respeito ao insucesso, absentismo e abandono. 

Uma grande parte da população vive em condições económicas e socialmente 

desfavorecidas (Cerco, 2010). 

 

3.1.3. Escola 

   

O AEC - o maior da cidade do Porto - é constituído por seis Jardins de 

Infância, cinco Escolas Básicas e uma Escola Básica e Secundária. Convive, 

paredes meias, com o bairro do Cerco. Com uma população de 

aproximadamente 2100 alunos, a Escola Básica e Secundária do Cerco 

apresenta a maior fatia, com cerca de 1100 alunos. O aglomerado e a 

proximidade de bairros sociais configuram-se como mais um facto de 

marginalização urbana e de exclusão social, dificultando a construção de 
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projetos de vida. Estas exclusões, indissociáveis, influenciam a estigmatização 

das escolas do Agrupamento e dos seus contextos de inserção. 

Uma grande parte dos encarregados de educação tem baixas 

expectativas em relação ao sucesso escolar dos seus educandos, 

manifestando falta de interesse pelo processo de ensino/aprendizagem. 

O AEC retoma, numa segunda candidatura ao Programa Territórios 

Educativos de Intervenção Prioritária (TEIP2), os princípios da filosofia 

subjacente à criação de Territórios Educativos de Intervenção Prioritária, não 

só pelo resgate da sua relativa autonomia, descentralização e territorialização 

mas, estrategicamente, porque é uma segunda oportunidade de definir e 

configurar o território educativo enquanto unidade geoeducativa, com direito à 

inclusão e à construção de identidades próprias. Este Projeto tem por missão:  

 Qualificar os indivíduos, promovendo o sucesso educativo e a 

equidade social;  

 Contribuir para o desenvolvimento comunitário (Cerco, 2010). 

 

3.2. A Educação Física e o seu Ensino 

 

A EF é uma disciplina distinta de todas as outras, é exigido aos alunos 

conhecimentos práticos e teóricos. Pretende-se que exercitem um maior 

número de habilidades motoras, tal como adquiram conhecimentos desportivos 

de cada modalidade. Mais concretamente, que consigam identificar regras, 

terminologias e características específicas das mesmas. Não esquecendo a 

componente lúdica, propulsora de motivação e entusiasmo. Do mesmo modo 

que permite a interação entre colegas, sem menosprezar os momentos de 

concentração e seriedade necessários ao próprio ensino.  

Cada vez mais as crianças e jovens adotam estilos de vida sedentários, 

desvalorizando por completo a prática de toda e qualquer atividade física. 

Esta disciplina abrange uma enorme diversidade de modalidades, 

podendo ser uma das razões do sucesso e de preferência da maioria dos 

alunos, esta mesma multidisciplinaridade da EF vai de encontro ao gosto e às 

próprias características de cada um. É referida como um escape às restantes 
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disciplinas, definidas como mais formais e menos entusiasmantes. Sendo, por 

isso um meio de obtenção do êxito escolar.  

 

“O exato nível máximo de motivação que proporcionará o melhor 

desempenho variará de tarefa para tarefa, mas a constatação geral da 

pesquisa é de que o desempenho será mais fraco se o nível de motivação for 

mais baixo ou mais alto.” (Wittig, 1981, p. 94) 

  

 O foco do ensino da EF reparta-se sob diferentes formas, na 

consciencialização de regras e valores éticos e morais. Nomeadamente, do 

regulamento da disciplina, no respeito, na cooperação perante toda a 

comunidade escolar, fomentar o trabalho colaborativo, a cidadania e a 

integridade em cada aluno. 

Cabe não só aos professores a tarefa de contribuir para a formação 

pessoal dos alunos, mas também consciencializá-los da importância da escola 

e transmitir-lhes preciosos ensinamentos. É de salientar que o ensino não se 

pode centrar única e exclusivamente nas habilidades motoras, têm de dar igual 

importância aos aspetos cognitivos e psicossociais. 

Ser professor é muito mais que transmitir conhecimentos. É necessário 

ser capaz de criar o gosto pelo saber, ser exigente ao ponto do aluno querer ir 

mais além, tornar-se numa figura secundária e potenciar a autonomia, 

privilegiar momentos mais informais e acompanhar o aluno fora do espaço da 

aula. O indispensável desta questão, tal como nos refere (Mialaret, 1991, p. 63) 

é que “ (…) o educador se interesse realmente pela criança, pelo adolescente, 

pelo aluno em geral.”   

A “maturidade” docente, quando conseguida, apetrecha o profissional de 

valências capazes de se adaptar às constantes mudanças no ensino e perante 

as mais variadas adversidades. Do mesmo modo que o torna mais competente 

e eficiente. Por um lado, a competência derivada dos conhecimentos de toda 

uma formação académica e contínua, pelo saber agir de modo assertivo em 

cada dimensão educativa. Por outro, a eficiência do professor perante a 

resposta dos alunos ao seu ensino e resultado das suas ações (Cunha, 2008). 
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O profissional competente é o que se mantêm presente e ativo, é aquele 

que não estagna a sua formação à formação inicial. Mas o que aprende e 

reaprende a ensinar, o que procura formar-se ao longo da sua carreira (Rué, 

2009).  

A disciplina de EF é vista com um olhar diferente das restantes, a 

diferença poderá passar pela informalidade das aulas, as mesas e cadeiras de 

uma sala dão lugar às linhas e aos marcos do espaço de aula. As relações 

entre alunos e professores nesta disciplina são mais imediatas e estreitas, 

muitos acabam por ser vistos pelos alunos como um conselheiro, um amigo, 

um exemplo a seguir. No entanto, não será motivo de menos exigência ou 

desleixo, mas antes influenciar positivamente no desempenho e no êxito 

escolar dos estudantes.   

Um bom professor tem de ser versátil, ter de saber ser rígido e severo 

numas alturas, noutras descontraído e calmo; deve comunicar com os alunos 

dentro e fora da sala de aula, criar uma relação de confiança; munir os alunos 

de conhecimentos, transmitir valores e comportamentos; sobretudo formar 

indivíduos. 

 

3.3. A influência das Regras nas Atitudes e Valores 

 

O processo educativo não se pode dissociar das atitudes evidenciadas 

pelos demais alunos da escola. “ (…) quanto mais anos de educação formal 

uma pessoa tiver, tanto mais liberal suas atitudes parecem tornar-se.” (Wittig, 

1981, p. 271). Atitudes que estão sobre supervisão dos responsáveis da ação 

educativa, que se devem debruçar sobre as suas influências. Desta forma, 

como foi referido, a sua valorização salienta-se ao longo dos anos de ensino.  

O ensino de uma qualquer disciplina não pode cingir-se exclusivamente 

às suas características. Sob pena de um processo incompleto, pelo 

compromisso indissociável da educação com valores (Altet, 2001). A 

construção de indivíduos envolve todos aqueles que há educação diz respeito. 

Desengane-se aquele que atribui este papel apenas ao professor. Assumem-se 

preponderantes as influências familiares e da comunidade, o que nem sempre 
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acontece. Atribui-se atualmente a maior fatia de responsabilidades da 

educação do aluno è escola e ao professor. À escola é imposto um reforço de 

princípios, regras e valores, quer nas componentes explícitas através da 

formação quer nas implícitas, chamado de curriculum oculto (Beraza, 2000). 

O papel do professor nesta problemática deve ser mediado por uma 

postura simplista e colaborativa. Não há lugar à imposição, o aluno deve 

perceber que os valores morais e éticos são fundamentais à sua vida e à vida 

social. É imperativo na sociedade atual, na geração global, saber estar com os 

outros e saber trabalhar em grupo, fatores estes cada vez mais valorizados na 

vida profissional. Contudo, a intervenção da escola não supera nem iguala, a 

educação proveniente de outros agentes educativos, caso da família, grupos 

pares ou até meios de comunicação. A escola tem de reconhecer a sua 

funcionalidade, muito embora atualmente já é sua intenção redobrar as 

atenções voltadas para os valores e atitudes. A prova é a ênfase patente nos 

currículos escolares e o seu contributo nas avaliações dos alunos em cada 

área disciplinar.   

 

Segundo Beraza (2000, p. 21) “ O tema das atitudes adquiriu uma 

relevância especial no novo modelo curricular, ao ter sido incluído 

explicitamente como um conteúdo básico da formação que se pretende 

oferecer nas escolas. (…) espera-se que, como resultado do trabalho educativo 

levado a cabo nas escolas, os estudantes, em geral, desenvolvam atitudes 

positivas em relação a todos aqueles campos que vão identificando nos 

diferentes programas.”  

  

Na disciplina de EF, os valores e atitudes ocupam um lugar de destaque 

na formação do aluno, pelas características inerentes às modalidades. É 

condição natural que na prática de atividade física se estabeleça regras que 

devem ser cumpridas com zelo, sob risco de se perder a sua essência. Todas 

as modalidades são sustentadas por um regulamento, o respeito é exigido quer 

pelo material desportivo quer perante todos os seus intervenientes. A finalidade 
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deste compromisso promove a aquisição de atitudes e valores indissociáveis 

da prática desportiva. 

 

 “ As formas metodológicas de base e as acções do professor incorporam 

elevadas potencialidades educativas que devem ser utilizadas de modo 

contínuo, consciente e objectivo; aqueles são impensáveis e ineficazes sem a 

comparticipação de uma série de influências educativas. O processo de 

aprendizagem motora é, sempre e em grande medida, um processo de 

educação!” (Bento, 1987a, p. 13) 

 

Esta questão torna-se relevante e indispensável no decorrer da 

experiência enquanto professor. A Escola, sede do AEC, é uma escola 

“especial”, rodeada por diversos bairros sociais e referenciados como bairros 

problemáticos da cidade do Porto. Acolhe na sua grande maioria alunos 

oriundos destes nichos habitacionais, os que apresentam baixos níveis de 

cumprimento de regras estabelecidas por parte dos docentes, visto que os 

agentes educativos fora do meio escolar nem sempre são os primeiros a dar o 

exemplo. Em particular nesta escola, torna-se perentória a influência e 

disponibilidade dos agentes escolares na educação destes alunos. 

Ao longo do ano letivo, a preocupação iria muito mais longe que a prática 

da disciplina. Foi notório desde o primeiro dia de aulas, a postura pouco 

positiva dos alunos e a desconfiança gerada perante algumas regras 

estabelecidas. Mas estas eram mais que necessárias ao bom funcionamento 

das aulas e potenciadoras de um ótimo e motivador clima de aprendizagem. As 

estratégias usadas foram as mais variadas, por tentativa-erro procurava se 

atingir os objetivos pretendidos. A mais assertiva passou pela utilização de um 

quadro de avaliação com questões tão concretas como a pontualidade, 

material e comportamento. No primeiro período, foi travada uma luta constante 

com os alunos para que cumprissem com normas tão simples como a 

pontualidade e forma correta de se equiparem para as aulas. Esta última, pelo 

motivo da turma ser constituída maioritariamente por raparigas, tendo as 
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mesmas tendência de usarem adereços considerados perigosos à prática 

desportiva, como brincos e anéis. 

A mensagem a transmitir não tem apenas lugar no pavilhão ou na sala de aula, 

são aprendizagens transitórias para uma qualquer carreira profissional, 

fundamentais ao desenvolvimento e crescimento enquanto pessoas. 

 

3.4. Ser Reflexivo 

 

Perante a Prática Profissional existiram inúmeras situações que levaram 

de encontro ao contacto com a profissão de docente. Entendi com isso, que os 

conhecimentos que até agora tinha adquirido não eram suficientes nesta nova 

tarefa, agora estava no papel de “professor” e o comportamento a demonstrar 

não eram o mesmo que tinha anteriormente. 

Com o desenrolar do ano letivo, necessitei de realizar a minha atuação 

com base num prática reflexiva, através de conversas com o PC,PO, colegas 

de estágio, professores do grupo disciplinar ou outro professor do corpo 

docente. A minha intenção era crescer e evoluir nesta área com benefícios 

para a Prática Pedagógica (PP). 

Enaltecendo o estatuto da profissão docente, este é valorizado pela sua 

atuação através da formação dos discentes, ao ajudá-los em prol da 

sociedade, como organizador em seu próprio proveito e da escola (Alarcão, 

1996a). 

   Remetendo-me à atuação dos profissionais, segundo Schön (1992), 

estes podem efetuar uma reflexão na ação que proporciona aos mesmos uma 

ponderação durante a atividade que estão a realizar, ou então uma reflexão 

sobre a ação, nos momentos após a atuação. Em ambas as condições, o 

profissional pode reestruturar a ação. 

Como refere Alarcão (1996b), a reflexão procura através de ideias, 

interesses e comportamentos questionáveis a verdade e a justiça. Dito como 

processo coerente e psicológico através da irracionalidade, inerente à perceção 

da pessoa em que une o sistema afetivo e cognitivo.  
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Encaro a reflexão como um momento importante, pois a mesma encontra-

se presente em todos os momentos da PP, pela necessidade diária em refletir 

sobre a partilha de ideias, experiências, conhecimentos e até convicções 

(Pacheco & Flores, 1999). Ao longo do ano, senti que a ação de refletir era 

uma enorme ajuda para o sucesso do meu estágio pedagógico. Ao refletir em 

redor de todas as situações em que me deparava, tanto nas aulas como fora 

delas, entendia que surgia um crescimento interior que me proporcionara mais-

valias. Esta capacidade permite-me a aquisição contínua de conhecimentos, 

com ela a influência de agir e intervir no ambiente escolar.  

 

“ Para além das evoluções da teoria da ação, por um lado, e dos 

dispositivos de formação dos professores, por outro, o desafio crucial reside na 

evolução do ofício tendo em vista uma profissão integral.” (Perenoud, 2002, p. 

215) 

 

 

 

   



 

 
 



 

 
 

4. Prática Profissional
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Prática Profissional 

 

4.1. Organização e Gestão do Ensino e da Aprendizagem 

 

Este capítulo retrata a experiência da PP no EP. Inclui as principais 

orientações da aprendizagem enquanto PE. Tais como a conceção, o 

planeamento, realização e avaliação referentes ao ensino.  

A configuração de todo este processo apresenta-se sob as mais variadas 

direções da atuação do professor. Coube-me descortinar todas elas, no sentido 

de apoiar a prática em alicerces mais firmes e seguros. O caminho nem 

sempre foi fácil, os obstáculos foram sendo ultrapassados ao longo do ano 

letivo.  

Os maiores objetivos e, consequentemente as maiores ambições 

passaram por ultrapassar dificuldades, delinear estratégias, beneficiar de novas 

aprendizagens e adotar uma atitude reflexiva permanente. 

A intenção passara por ter uma participação ativa no dia a dia escolar, na 

procura de aumentar conhecimentos e saberes. Sabia de antemão que os 

ganhos seriam bem mais significativos, quanto mais me envolvesse neste 

processo de ensino-aprendizagem. 

 

4.1.1. Conceção 

 

Esta tarefa é o ponto de partida para o processo de ensino-aprendizagem 

a retratar. A fim de adequar as matérias da disciplina aos níveis em que os 

alunos se apresentaram. 

Em todo o processo de ensino enquanto aluno, é necessário ter espirito 

crítico e reflexivo, na procura de perceber as razões e os porquês daquilo que 

nos é ensinado e transmitido. Sem nunca menosprezar o método que os 

professores usavam. Pelo que não é possível depreciar este passo reflexivo, 

em busca de uma lecionação adequada, protagonizada pela maior envolvência 

e motivação dos alunos. Fundamentalmente, envolvê-los em todo o processo, 
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que se sintam confiantes e parte integrante dos saberes. Em última análise, o 

objetivo passa por desenvolver um ensino inclusivo e equitativo. 

Os conteúdos programáticos revistos na literatura vão de encontro à 

natureza dos alunos presentes na turma. A intenção não é o facilitismo, pelo 

contrário, é não dificultar a aprendizagem, encaminhar os métodos às 

competências e valências dos alunos. 

Este pareceu ser o método mais eficaz, a fim de evitar o desânimo e o 

desleixo nas tarefas apresentadas. O objetivo passara por ter mais que meros 

alunos assistentes, mas sim alunos perfeitamente envolvidos, empenhados e 

motivados.  

Assim que foram realizadas as primeiras avaliações, foi notório o 

comportamento diferenciado. Não só os comportamentos melhoravam 

substancialmente, como o sentido de responsabilidade, a concentração, a 

entreajuda e o espírito de grupo, nas alturas de maior exigência. 

Tornava-se emergente encontrar uma solução para este problema, queria 

que estas diferenças fossem dissipadas, pretendia acima de tudo atitudes 

semelhantes ao que encontrava nestes momentos pontuais. O fracasso das 

estratégias iniciais, não foram motivo de desânimo nem na intenção de fazer 

mais e melhor. Estava na disposição de demonstrar aos alunos mais céticos, 

aqueles que faziam valer as suas capacidades apenas e só quando eram 

avaliados, qual o caminho a seguir, os ganho com uma mudança de atitudes. 

Era importante a consciencialização deste aspeto para o sucesso da disciplina. 

A postura desleixada que adotavam nas aulas mostrou a necessidade de 

promover uma elevada valorização dos aspetos psicossociais. Teria de adotar 

uma posição mais firme e inflexível perante os mais inconsequentes. 

A introdução do quadro avaliativo em todas as aulas, com o critério do 

comportamento evidenciado, tinha o propósito de alterar definitivamente a 

forma de estar dos alunos durante as tarefas propostas. 

 

“As dificuldades dos alunos e os vários incidentes na aula foram a prova 

de que a maioria possui lacunas na sua formação pessoal, quer ao nível das 

habilidades motoras como das psicossociais. Logo, durante o processo de 
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ensino-aprendizagem terei de dar ênfase a alguns aspetos que neste contexto 

são imprescindíveis e a minha ação pedagógica direcionar-se-á para o 

crescimento dos alunos enquanto seres sociais.” (Reflexão da aula 3) 

 

As avaliações referentes à pontualidade, comportamento e utilização do 

material, realizadas diariamente, comprovavam a intolerância perante uma 

conduta desviante e menos própria no espaço da aula. Antes da sua 

implementação, uma aula ou mesmo um exercício não eram tão proveitosos, 

nem tinham os mesmos índices de sucesso. Aos alunos, era passada a 

mensagem que para alcançarem as metas estabelecidas e as notas tão 

aguardadas nos finais dos períodos letivos, era necessário trabalharem 

afincadamente em cada exercício, em cada aula, em cada modalidade 

As exigências não estavam apontadas somente aos alunos, mas a tarefas 

enquanto professor de reajustar a matéria de ensino em prol das 

aprendizagens e evoluções de cada um. E aqui, a refuta sobre o programa de 

EF recai sobre a necessidade de o rever e reestruturar para o moldar ao nível 

de ensino e consoante as capacidades dos alunos. Verifica-se uma iniciação 

constante na disciplina de EF, na transmissão dos conteúdos de modalidade já 

lecionadas em anos transatos. Tornara-se essencial manipular o currículo para 

adaptar os conteúdos programáticos às modalidades a lecionar à turma. Este 

acerto poderá ser visto como uma mais-valia para a especificidade no ensino-

aprendizagem, em busca da melhoria dos comportamentos dos alunos. 

Segundo este ponto de vista, é preciso que cada professor reflita sobre a sua 

ação de modo crítico face ao ensino e possa adaptar com coerência ao seu 

contexto de ensino. Ciente das metas a atingir, impera a apropriação do 

currículo de forma regrada e norteada. Sem esta sensibilização para o ensino, 

existe o risco de desencadear adaptações incorretas, prejudicar o processo de 

ensino dos alunos e arriscar a educação dos estudantes. 
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4.1.2. Planeamento 

 

A formação anterior obtida no ISMAI e o primeiro ano de mestrado, foram 

os momentos chave para a perceção da importância das tarefas de 

planificação. Nomeadamente, para o enriquecimento na aprendizagem dos 

alunos. 

O modelo de estrutura de conhecimento é considerado como um guião 

fundamental para o enquadramento do ensino das modalidades em termos 

teóricos. Mais especificamente, em relação à cultura desportiva, ao conceito 

psicossocial - competências e atitudes tomadas pelos estudantes e habilidades 

motoras, condição física e aspetos fisiológicos inerentes aos alunos. Na 

estruturação dos três grandes níveis do planeamento, incluem-se o anual, 

unidades temáticas e referidas aulas (Vickers, 1990). 

No AEC, escola sede, é definido no início do ano, na reunião do 

departamento de expressões, quem organiza os planeamentos anuais, 

segundo as normas dos programas nacionais. Tarefa que este ano coube a um 

professor, ao grupo de estágio e ao núcleo do ISMAI, organizar o planeamento 

para o terceiro ciclo e ensino secundário. Ficando o segundo ciclo, a cargo de 

outro professor. Esta participação ajudou-nos na integração e familiarização 

dos processos de ensino.    

Enquanto PE, foi necessário realizar o planeamento anual específico à 

turma, para orientar os conteúdos a ensinar. Seria esta a primeira tarefa a 

executar, de forma a organizar a PP. Sem o mesmo estruturado, mais difícil 

tornar-se-ia delinear ideias concretas sobre com que conteúdos programáticos 

iriamos começar a lecionar as modalidades selecionadas. Com a ajuda da PC 

e colegas de estágio, elaboramos o referido documento, consoante as áreas 

pré-definidas em consonância com o roulement dos espaços desportivos 

destinados à lecionação das aulas. Aspeto importante na escola era a divisão 

do pavilhão em três espaços, o que retirava a preocupação sobre as condições 

climatéricas que poderíamos encontrar nos dias das aulas. Dado o exemplo, 

em caso de o clima não proporcionar a possibilidade de realização da aula nos 
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espaços exteriores, seria sempre possível a ocupação do pavilhão de ginástica, 

evitando a sobre lotação do pavilhão desportivo. 

Em relação ao planeamento das unidades temáticas, a dificuldade foi 

perceber o tempo de consolidação dos alunos para os respetivos conteúdos 

programáticos. Ter a perceção através das várias tarefas das aulas, se existe 

ou não evolução nas suas aprendizagens. Estes não têm o mesmo grau de 

entendimento nem se encontram no mesmo nível de ensino, sendo por isso 

necessário adequar os exercícios aos objetivos pretendidos. Cabe, 

precisamente ao professor observar as diferenças, selecionar conteúdos e 

planificar as aulas, tendo em conta a eficácia do seu ensino à globalidade dos 

alunos da turma. A prática reflexiva tornou-se a mais forte aliada na solução 

destas dificuldades. As constantes reflexões e restruturações no planeamento 

das respetivas unidades temáticas, permitiram atingir de forma mais segura e 

eficaz a PP. A consciencialização de que o planeamento não é definitivo, é o 

aspeto mais importante a interiorizar. Uma vez que, não é de todo possível 

controlar todos os fatores que envolvem o ensino. 

A última fase do planeamento, o micro ciclo, é referente à aula e, 

descreve-se como a o mais crítica. Eram muitas as dúvidas que se criavam em 

volta da adequação e da eficácia dos exercícios estabelecidos. A incessante 

procura e os constantes diálogos com o PC e colegas de estágio levavam à 

tranquilização para a realização da PP. Em relação às modalidades mais 

desconhecidas, era necessário uma observação mais focada às aulas dos 

meus colegas de estágio para entender como estavam a lecionar a referida 

modalidade, que estratégias estavam a utilizar e que tipo de exercícios 

selecionavam conforme os conteúdos que tinham de ensinar. O fator 

observação foi, sem dúvida, um processo facilitador na PP. Uma vez que os 

anos de escolaridade em comum assemelhavam-se na planificação anual com 

a alteração de uma única modalidade.  

Um aspeto importante no planeamento seria a valorização da motivação e 

do gosto pela prática dos alunos, na seleção dos exercícios para as aulas. 

Obter um bom clima era o objetivo e, com isso atrair os alunos para uma 

aprendizagem agradável (Bento, 1987b). Poder apreciar um sorriso no rosto 
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dos alunos e perceber que existia alegria na prática das modalidades durante 

as aulas, funcionara como um estímulo para continuar a trabalhar em prol do 

sucesso educativo. 

 

“Em relação aos exercícios propostos (…) verificando-se as componentes 

lúdicas e interativas no exercício previamente delineadas. O aquecimento foi 

pensado como um fio condutor de forma a elevar os níveis de motivação e que 

predispusesse os alunos para a parte fundamental.” (Reflexão da aula 3) 

 

“A parte fundamental da aula foi dedicada ao futebol, iniciou-se através de 

um exercício de relação com bola, lúdico e bastante atrativo para os alunos. 

Este decorreu na normalidade, com bastante empenho” (Reflexão da aula 36 e 

37) 

“Todo o planeamento da aula foi pensado para aumentar a motivação dos 

alunos, para que entendam o jogo e tenham gosto em jogá-lo.” (Reflexão da 

aula 62 e 63) 

 

O mais importante a reter será que qualquer que seja o motivo do 

planeamento, o intuito recai sobre a elaboração de atividades atrativas para os 

alunos. A adequação destas de forma flexível e coerente deve de estar de 

acordo com as adversidades encontradas, necessidades e desempenhos dos 

estudantes. Não podendo ser visto de forma imutável, mas sim possível de 

adequar e adaptar. 

 

4.1.3. Realização 

 

A etapa principal de toda a participação na escola prevalece neste ponto, 

pelos princípios fundamentais para a realização da prática.  

Uma das competências fundamentais para o professor é produzir uma 

comunicação eficaz no ensino, evidenciada na aprendizagem do aluno. 

Independentemente do contexto, a comunicação exerce o papel de orientação 

do processo ensino-aprendizagem (Rosado & Mesquita, 2009). Durante as 
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aulas, prevalecia uma atitude firme e expressiva, ora uma postura de controlo 

aos comportamentos desviantes, ora momentos de afetividade positiva, 

facilitadores deste processo. 

Remetendo à instrução, a mesma é usada em referências a três níveis: 

(1) Antes da prática, centrada em tarefas como explicação e demonstração; (2) 

durante a prática com a emissão de constantes feedbacks e, por fim (3) a 

análise referenciada após a prática desenvolvida (Rosado & Mesquita, 2009). 

Em relação à explicação, a mesma é efetuada pelo professor, através de 

ações intencionais que têm como intuito a compreensão de novos conceitos ou 

até de reformular procedimentos desajustados ou ineficazes, fazendo uso de 

intervenções e exemplificações. A demonstração coligada à explicação, tem 

uma função essencial para os praticantes de atividades desportivas, pois 

possibilita a visualização das ações e dos movimentos a efetuar. 

 

“ (...) a inexistência dos sentidos de orientação e organização dos alunos, 

obrigando-me a explicar e a demonstrar mais pormenorizadamente o que 

pretendia. Por este motivo, optarei por trabalhar algumas destas e de outras 

capacidades para atingir os objetivos e o próprio sucesso das tarefas.” 

(Reflexão da aula 3) 

 

Por último, a análise da prática em virtude da eficácia do ensino. 

Devendo os mesmos serem estruturados e lecionados com sequência, de 

modo a promover o aperfeiçoamento através inúmeras repetições, com vista à 

consolidação (Graça & Mesquita, 2006). 

 

“O plano de aula e as estratégias devem ser revistas para as próximas 

aulas, visto que os alunos apresentam dificuldades de execução de 

determinados elementos gímnicos.” (Reflexão da aula 7 e 8)  

 

“ Não é possível aprender tudo de uma só vez, sob pena de se incorrer no 

risco de nada se aprender.” (Graça & Mesquita, 2006, p. 215) 
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Remetendo-me ao feedback pedagógico é de considerar que este deve 

ser utilizado após uma reação à resposta motora do aluno. É utilizado como 

fonte de esclarecimento adicional e meio de motivação para a aprendizagem. 

Sendo classificado através de duas categorias:  

- Conhecimento da performance - informação centrada nos movimentos, 

para o processo; 

- Conhecimento do resultado - informação relativa ao resultado 

pretendido, através da execução da habilidade. 

A eficiência, a eficácia e a adaptação exigem que a instrução seja 

simultaneamente centrada no conhecimento da performance e do resultado. Há 

que ressalvar que a informação em excesso pode provocar dependência no 

aluno, desviando a atenção interna dos movimentos executados. A transmissão 

das informações sob a forma de síntese de várias repetições é mais eficaz do 

que a realizada após cada resposta motora (Graça & Mesquita, 2006). 

 

“No primeiro exercício, os alunos não perceberam que comportamentos 

deviam de ter, pois quando eu apitava para lhes dar o tempo de referência da 

corrida, eles paravam e tinha de reforçar com feedbacks para que 

entendessem o exercício e com isso percebessem o objetivo do mesmo.” 

(Reflexão da aula 21 e 22)  

 

A experiência enquanto Árbitro de Futebol, transferiu para a prática 

enquanto docente, uma maior capacidade de observação e tomada de decisão. 

Estas mesmas capacidades ajudaram a suprir muitas dificuldades na 

realização dos ciclos de feedback. Ao observar o erro, era capaz de na ação 

imediata corrigir o aluno e, após nova observação verificar se o mesmo 

ocorreu, para de novo determinar e prescrever se necessário. 
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4.1.3.1. Disciplina/ Controlo 

  

No que diz respeito a esta matéria, as dificuldades advieram pela 

natureza dos alunos. As suas histórias pessoais balizam-se pela falta de 

modelos adequados e/ou por convívio com modelos inadequado. 

Uma vez que, a maioria dos alunos não tem o devido acompanhamento 

familiar. Aos mesmos faltam noções mais que importantes na convivência 

social, a falta de regras e disciplina dificultava as tarefas nas aulas. Tornara-se 

fundamental sanar as questões disciplinares com vista a assegurar o controlo 

total da turma. 

As estratégias aplicadas passaram por explicar e definir junto dos alunos 

as regras e as sanções ao incumprimento das mesmas. Inclusivamente, 

criamos um quadro, exposto em todas as aulas, com carater avaliativo e com o 

objetivo da consciencialização dos alunos sobre os seus comportamentos. 

Sei que a indisciplina não advém de um só fator, as responsabilidades 

dividem-se entre família, desigualdades sociais, escola, aluno e professor 

(Darido & Oliveira, 2009). Como PE não queria descurar a função de educador, 

aos alunos passava a mensagem da importância de um correto comportamento 

social. Também no processo de ensino-aprendizagem seria importante o 

sentido de responsabilidade, autonomia e valores.  

A maior contribuição seria desenvolver ao máximo as capacidades 

pessoais e relacionais destes alunos.  

 

“Nos exercícios de força, os alunos continuaram faladores, necessitei de 

mais tempo que o previsto para a execução, optei por iniciar cada exercício de 

força, apenas quando havia um mínimo de silêncio e concentração por parte 

dos alunos.” (Reflexão da aula 35) 
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4.1.3.2. Modelo de Instrução Direta (MID) 

 

O MID tem estado presente no ensino da EF, centrando no professor 

todas as orientações, com vista ao desenrolar do ensino-aprendizagem. 

Sobretudo no padrão de envolvimento dos alunos nas tarefas de 

aprendizagem. Na ação do professor, está patente o controlo administrativo, a 

definição das regras e rotinas e a gestão da atuação dos próprios alunos 

(Mesquita & Graça, 2009). 

Assim, este modelo confere uma função fulcral ao professor durante uma 

aula de EF. Nos quais, revisão da matéria previamente aprendida, 

apresentação de novas habilidades, monitorização elevada da atividade motora 

dos alunos e avaliações/correções sistemáticas em referência aos objetivos 

delineados (Mesquita & Graça, 2009). 

No que disserta à Revisão da Matéria Previamente Aprendida, o foco 

dirige-se à perceção do professor na matéria aprendida e compreendida pelos 

alunos na aula anterior. No sentido, de corelacionar o que aprendeu e o que irá 

aprender de novo (Mesquita & Graça, 2009). 

Rink (cit. por (Mesquita & Graça, 2009, p. 49) refere que a Apresentação 

de Nova Habilidade ou Conteúdo em Geral, consiste em explicar e 

demonstrar aos alunos por parte do professor a nova habilidade, possibilitando 

a reprodução correta do modelo a executar.  

A idade, o nível de proficiência cognitiva e motora dos alunos, determina a 

escolha das estratégias instrucionais, proporcionando uma melhor adequação 

na descrição visual e/ou verbal da tarefa (Mesquita & Graça, 2009).   

Monitorização Elevada da Atividade Motora dos Alunos resume-se em 

acompanhar continuamente a atividade dos alunos com o auxílio dos 

feedbacks. Esta prática é mantida na tarefa inicial até que os alunos atinjam 

uma taxa de sucesso elevada, a referência critério de 80% (Mesquita & Graça, 

2009). Segundo Mesquita e Graça (2009, p. 50), “ Como o professor monitoriza 

de forma sistemática a actividade dos alunos, colocando desafios realistas, 

materializados em critérios de êxito, a taxa de sucesso é incrementada, sendo 

este o indicador que orienta o professor na transição para uma nova tarefa.” 
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Deste modo, o professor está atento à evolução dos alunos, percebendo o 

momento de transição para uma nova tarefa. 

Por último, Avaliação e Correções Sistemáticas em Referência aos 

Objetivos Traçados constitui-se em sete particularidades: (1) definição clara 

dos objetivos e conteúdos de ensino; (2) focalização em matérias 

sequenciadas e estruturadas, sob a orientação do professor; (3) ritmo nos 

episódios de instrução acompanhado de explicações claras acerca da matéria; 

(4) criação de expectativas positivas nos alunos; (5) tarefas orientadas e 

supervisionadas pelo professor; (6) colocação de questões a um nível cognitivo 

baixo para possibilitar elevado número de respostas corretas; (7) feedbacks 

emitidos no imediato e academicamente orientados. Este modelo através 

destas caraterísticas procura uma instrução eficaz no ensino da EF (Mesquita 

& Graça, 2009). 

Aplicado durante o ano letivo em quase todas as modalidades, exceto no 

atletismo. A opção de escolha da sua aplicabilidade recaiu, talvez pelas 

questões de insegurança, pouca maturidade e experiência, para uma 

lecionação real e isolada perante os alunos. Após a contínua aplicação, a 

insegurança fica para trás no desenrolar do ano letivo, e surgem novas 

dificuldades. Como as preocupações em relação ao tempo de desempenho 

motor e se as tarefas seriam adequadas e proporcionadoras de evolução.  

Mais importantes seriam estas decisões nas modalidades com menos 

domínio, o fator motivacional tornara-se um incremento fundamental na escolha 

de exercícios. O recurso a pesquisas destas modalidades e as várias 

conversas com os colegas de estágio e os orientadores possibilitaram entender 

de antemão se a metodologia pensada possibilitara o bom desenrolar da aula e 

a evolução dos alunos. Tal como, dissiparam dúvidas e permitiram realizar um 

planeamento com mais segurança e adotar uma postura mais confiante. 
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4.1.3.3. Modelo de Educação Desportiva (MED) 

 

Este modelo de ensino foi estruturado com a intenção de transferir o 

conceito de afetividade e socialização entre sujeitos nas suas aprendizagens. 

Este ensino é realizado através de uma educação lúdica e critica às 

abordagens descontextualizadas, proporcionando um ambiente favorável em 

experiências desportivas autênticas. Tem a intenção de fugir aos problemas 

desviantes das modalidades através da socialização e da humanização, 

sustentando-se em três eixos. O primeiro refere-se à competência desportiva, 

capacidade do sujeito realizar a prática de modo satisfatório, compreendendo 

as exigências da modalidade e adotando comportamentos apropriados. Em 

segundo, a literacia desportiva, realce na valorização das tradições 

relacionadas com as modalidades e distinção entre o bem e o mal. Por fim, o 

entusiasmo, remetendo-se à prática desportiva com o intuito da sua 

promoção, enaltecendo a autenticidade do desporto (Mesquita & Graça, 2009). 

O modelo vai de encontro à contextualização desportiva da modalidade. 

Existindo seis características a seguir, nomeadamente: época desportiva, 

filiação, competição formal, registos estatísticos, festividade e para finalizar o 

evento culminante. 

 

Figura 1 - Modelo de Educação Desportiva (Mesquita & Graça, 2009, p. 61). 
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Explicando estas seis características entende-se por época desportiva a 

unidade didática incorporando (pré-época, calendário competitivo); a filiação 

pretende a integração entre elementos no sentido de cultivar o espirito de 

grupo (atribuindo aos alunos as funções de jogador, árbitro, jornalista, dirigente, 

entre outros) e elaboração das características das equipas (símbolo, nome, 

cores, capitão, treinador); competição formal, momento destinado à 

participação dos sujeitos, possibilitando a interação e procurando prevalecer a 

adequação de equipas, com vista ao equilíbrio competitivo e igualdade de 

oportunidade para todos os alunos; registos estatísticos abrangem o registo 

de classificações individuais ou de equipas e também dos comportamentos; 

evento culminante incorpora normalmente torneios finais com carácter festivo 

(cerimónias e rituais) em que são entregues os prémios de desempenho e fair-

play às equipas ou jogadores (Mesquita & Graça, 2009). 

A lecionação da modalidade de Atletismo baseada no MED, talvez não 

seja a ideal para reter na memória. Tendo em conta a entrega e as 

expectativas depositadas. Isto porque, mesmo depois do sucesso alcançado na 

maioria das caraterísticas, o resultado final não foi de todo o pretendido. Na 

realização da época desportiva; na filiação, momentos de maior empenho, pela 

entrega das equipas e o trabalho afinco na construção de mascotes, gritos e 

camisolas específicas para caracterizar as suas equipas; na competição, pela 

natureza competitiva dos alunos e equipas. De referir, que as mesmas estavam 

equilibradas, tendo por base a realização de testes iniciais sob a observação 

das diversas aptidões de cada um. Todavia, os momentos que retenho com 

maior desânimo, o evento culminante e festividade. Mesmo já depois do êxito 

alcançado nas anteriores etapas, estas foram sem dúvida os pontos mais 

negativos de toda a aplicação do modelo. Para tal, contribuíram o desleixo dos 

alunos, a falta de empenho e o desinteresse nos momentos finais. Em última 

análise, constatei que a vertente lúdica foi confundida com a ideia de diversão. 

Por conseguinte, não ocorreu o momento mais solene, com a entrega de 

prémios. Como forma de os fazer entender que aquela não tinha sido a melhor 

resposta a este desafio. Todo o trabalho realizado foi deitado por terra, sentia 

que foi em vão a execução de material adaptado, dos quadros com as 
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pontuações diárias, das medalhas e respetivos diplomas comemorativos 

(elaborados com a colaboração de amigos e familiares) e do pódio para a 

entrega de prémios do evento. Porém pelas melhorias significativas dos alunos, 

a realização da cerimónia de entrega de prémios foi cumprida no final do ano 

letivo. 

 

4.1.3.3. Programa Educativo Individual (PEI) 

 

Este tema é pertinente relatar pois, no início do ano deparamo-nos com 

uma situação muito particular. Foi diagnosticado a um aluno da “minha” turma 

uma doença do foro oncológico, que o impossibilitava de assistir às aulas. De 

seguida, apresento os pontos essenciais do relatório que foi elaborado para a 

situação deste aluno – “ Programa Educativo Individual”. 

 Os Indicadores de Funcionalidade são: 

- Relatório médico refere que ao “aluno" foi diagnosticado com um tumor 

maligno dos ossos longos do membro inferior (sarcoma de Ewing). Neste 

momento iniciou ciclos de quimioterapia. No término destes ciclos irá ser 

operado, retomando após a operação novos ciclos de quimioterapia. 

 

Referente à Atividade e Participação: 

- Devido a situação grave de saúde de foro oncológico, que exige 

tratamento prolongado em regime de internamento e ambulatório, o “ aluno” vê-

se impossibilitado de frequentar a escola por um período alargado de tempo. 

No entanto demonstrou vontade em acompanhar as atividades da turma, 

sempre que a sua condição de saúde o permitir. 

Fatores Ambientais: 

- A família, o apoio técnico do sistema de saúde, os colegas e os 

docentes são fatores protetores pelo apoio que prestam ao aluno. A utilização 

de produtos e tecnologias constitui fator fundamental para o aluno continuar o 

seu percurso escolar. As suas condições de saúde podem determinar os 

períodos e a frequência de utilização. Realizou-se reunião de conselho de 

turma para se decidir quais as medidas a implementar. Todos os docentes se 
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mostraram disponíveis a utilizar o skype, a enviar informação através do correio 

eletrónico e a disponibilizá-la no moodle da escola (logo que este esteja 

disponível). 

Avaliação: 

- O local, os instrumentos, a periodicidade e tipo de avaliação a realizar 

dependerão do estado de saúde do aluno e da sua possibilidade de cumprir as 

mesmas condições dos seus colegas. 

Perspetivam-se alterações ao tipo de prova - substituição dos testes 

escritos por trabalhos e realização de fichas de trabalho que funcionarão como 

instrumentos de avaliação sumativa. As provas de avaliação poderão ser 

realizadas em casa ou no contexto do internamento, sempre que necessário e 

possível, e de acordo com a condição de saúde. Da mesma forma a 

periodicidade poderá ser adaptada. Para a realização da avaliação externa 

deverão ser consideradas as condições de saúde do aluno, podendo realizar 

exame a nível de escola. 

Critérios: 

- O local, os instrumentos, a periodicidade e tipo de avaliação a realizar 

dependerão do estado de saúde do aluno e da sua possibilidade de cumprir as 

mesmas condições dos seus colegas. 

Instrumentos: 

- Perspetivam-se alterações ao tipo de prova - substituição dos testes 

escritos por trabalhos e realização de fichas de trabalho que funcionarão como 

instrumentos de avaliação sumativa. As provas de avaliação poderão ser 

realizadas em casa ou no contexto do internamento, sempre que necessário e 

possível, e de acordo com a condição de saúde. 

Intervenientes: 

- Todos os professores da turma. 

Momentos de avaliação: 

- A periodicidade poderá ser adaptada. 

- Para a realização da avaliação externa deverão ser consideradas as 

condições de saúde do aluno, podendo realizar exame a nível de escola. 
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- A avaliação será realizada trimestralmente, nos mesmos períodos 

definidos para a turma. 

Data de revisão:  

- Sempre que seja necessário. 

Perante este diagnóstico, todos os professores foram sensíveis ao que foi 

retratado em redor de todo o processo do aluno e, dispusemo-nos de bom 

grado a colaborar. De modo a integrá-lo no processo educativo, os professores 

foram interagindo para que pudesse seguir e compreender os conteúdos das 

matérias a lecionar. 

Na disciplina de EF, foi impossível realizar a interação via skype nas 

aulas, já que o ginásio não estava preparado para esse fim. A interação foi 

possível através de correio eletrónico, em que informava das modalidades que 

os colegas estavam a realizar, juntamente com pequenos vídeos para observar 

e se contextualizar com a modalidade. Em relação à avaliação, foi pedido que 

elabora-se um trabalho escrito em todos os períodos, sobre as modalidades 

que estavam a ser lecionadas nos mesmos. 

 

4.1.4. Avaliação 

 

 A avaliação é uma etapa controversa que não pode ser dissociada da 

PP, tendo um papel de certificação da aprendizagem (Gonçalves et al., 2010). 

A sua complexidade advém do rigor da sua aplicação, cuja sustentação implica 

a escolha ponderada de critérios objetivos, padronizados e válidos (Bonboir, 

1976).  

A avaliação educativa é difícil de dissociar das pessoas ou alunos em 

causa, não havendo critérios imparciais a quando das observações, não sendo 

exequível uma absoluta objetividade (Rosado et al., 2002). 

Esta serve assim para aperfeiçoar os processos educativos da escola 

sendo aspeto integrante dos mesmos. A mesma assume funções de ação 

social e pedagógica no processo educativo. As funções coligam-se desta forma 

à evolução do sujeito onde nos apercebemos que o controlo quantitativo e 

qualitativo beneficia o ensino, legitimando-o (Gonçalves et al., 2010). 
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O professor assume o papel de moderador no ensino na medida em que 

a sua análise permanente da prática, coadjuva a troca de informações com os 

alunos acerca da sua evolução e o progresso nas aprendizagens. A fim de 

alcançarem os seus objetivos (Gonçalves et al., 2010). 

Desta forma, através destas considerações vitais, é essencial utilizar 

diferentes momentos de avaliação - avaliação diagnóstica, avaliação formativa 

e avaliação sumativa. 

Com a avaliação diagnóstica é possivel recolher informações de modo a 

adaptar e ajustar o ensino, na medida de uma prática de crescimento. Após a 

observação das aptidões e identificadas as dificuldades dos alunos, a solução 

poderá passar por um ensino diferenciado por niveis de aprendizagem. Uma 

vez que o trabalho elaborado para estes estudantes, está assim adaptado às 

suas competências num ensino global e equitativo (Gonçalves et al., 2010). 

Esta tarefa seria dificultada se a sua estrutura contivesse demasiados 

critérios em relação aos contéudos a lecionar. Desta forma teriam de ser mais 

objetivos e com uma escala de menor avalaição, a fim da observação dos 

alunos ser mais fidigna. 

A avaliação formativa  serve como ponto de situação para o professor 

refletir sobre a aprendizagem do aluno, retirando informações relevantes sobre 

os resultados que observa. Uma das suas funções é auxilio o aluno é a sua 

função, ao professor é vantajoso para orientar  e restruturar com eficácia o 

ensino através de constantes feedbacks (Abrecht, 1994). O principal proveito 

desta avaliação advém da necessidade de refletir sobre a prática e reajustá-la 

perante os objetivos pretendidos. A principal preocupação é ajudar a suprir as 

dificuldades dos alunos, tendo em vista o sucesso educativo. 

 

“O plano de aula e as estratégias devem ser revistas para as próximas 

aulas, visto que os alunos apresentam dificuldades de execução de 

determinados elementos gímnicos.” (Reflexão da aula 4 e 5) 

 

“Os alunos apresentam grandes dificuldades nesta modalidade, então 

optei por iniciar com exercícios simples e básicos, para realizarem uma 
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aprendizagem gradual e progressiva, com o intuito de existir uma boa evolução 

nesta modalidade.” (Reflexão da aula 10 e 11) 

 

“ (...) os conteúdos do serviço por baixo e manchete ficarão para as aulas 

seguintes, pois considero que o passe é um dos grandes pilares desta 

modalidade, devendo os alunos saber domina-lo.” (Reflexão da aula 71) 

 

A avaliação sumativa como um momento mais formal de todo o 

processo. Assim, aquilo que se pretende dos alunos não é mais que a 

conciliação de um momento de responsabilidade que visa a sua avaliação final 

de um ciclo de aprendizagens (Rosado et al., 2002). Esta deverá ser entendida 

como uma análise global ao desenvolvimento dos alunos, uma vez que permite 

aferir o crescimento ou a estagnação dos mesmos (Gonçalves et al., 2010). 

Ao longo do ano letivo, havia a necessidade de contextualizar as 

estratégias que utilizava na avaliação sumativa. Isto porque as dificuldades dos 

alunos, a natureza da matéria e os próprios conteúdos programáticos sofriam 

alterações consoante a modalidade a lecionar. A intenção seria potenciar a 

evolução dos alunos, através de uma prática constante de reflexões e análises 

ponderadas e criteriosas. As adaptações realizadas tiveram como finalidade o 

alcançe dos objetivos pré estabelecidos.  

 

“Apesar do número reduzido de horas letivas correspondentes à 

modalidade de atletismo, existiu melhorias significativas, o que foi gratificante, 

pois mostrou que os alunos adquiriram conhecimentos através dos exercícios 

que foram aplicados nas aulas” (Reflexão da aula 26) 

 

“O mesmo exercício serviu para observar as habilidades técnicas de 

passe, receção e ocupação do espaço. Esta estratégia de colocar o exercício 

de aquecimento já como elemento de avaliação tornou-se eficaz, pela curta 

duração da aula e porque os alunos estavam empenhados na tarefa. Visto que 

estava todo o espaço interior disponível, optei por o exercício de jogo ser de 

7x7, esta alteração foi bastante positiva e bem recebida pelos alunos, por 
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terem mais espaço, a qualidade do jogo melhorou, o empenho e o gosto dos 

alunos pelas tarefas do jogo foram mais elevados. Pude, assim, avaliar de 

forma mais eficaz e tirar maior proveito para os objetivos que tinha propostos” 

(Reflexão da aula 64) 

 

Nenhuma destas três formas de avaliação referidas anteriormente, podem 

ser confundidas com momentos temporais. Isto porque, podem realizar-se 

sempre que o professor entenda que sejam necessárias ao processo de 

ensino-aprendizagem (Rosado et al., 2002). Seguindo um exemplo dos 

mesmos autores:  

 

“ (...) a avaliação diagnóstica não ocorre em momentos temporais 

determinados, podendo realizar-se no início do ano (muitas vezes sob a forma 

de um período de avaliação inicial), no início de uma unidade de ensino e 

sempre que se pretende introduzir uma nova aprendizagem e se achar 

prudente proceder a uma avaliação deste tipo.” (Rosado et al., 2002, p. 71) 

 

Apesar do destaque prevalecer nas competências técnico-táticas, importa 

não ignorar a componente física do dominio motor. O instrumento escolhido 

pelo grupo disciplinar de EF foi a bateria de testes de Fitnessgram, pelos 

indicadores e resultados objetivos com que permite definir se os alunos se 

encontram em zonas saudáveis ou não saudáveis (Rosado et al., 2002). Dos 

restantes dominios avaliativos da EF, o dominio cognitivo foi importância para a 

perceção dos conhecimentos dos alunos sobre as modalidades lecionadas 

(Bento, 1987b). Assim, foi realizado um teste teórico em todos os períodos 

letivos. Sendo a sua constituição baseada na matéria de ensino da disciplina. 

Tendo em conta a natureza dos alunos da turma, foi dado especial importância 

ao domínio psico-social. Em todas as aulas foram valorizadas questões como o 

comportamento, atitudes e cumprimento de regras. A forma  encontrada para 

avaliar estes parâmetros, foi a criação de um “Quadro de Avaliação de 

Comportamentos”, exposto nas aulas. Esta exposição teve como intenção 

provocar uma reflexão e consciencialização da postura que apresentavam 
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enquanto alunos e demonstrar a importância destes aspetos para as suas 

vidas. 

“A presente aula teve como objetivo geral avaliar os conhecimentos dos 

alunos. Posto isto, os alunos realizaram o teste teórico, teste que englobou 

todas as matérias e as modalidades lecionadas no 1º período.” (Reflexão da 

aula 30) 

 

“Nesta aula, às 12:40, no ginásio 1, iniciei a mesma sinalizando no quadro 

dos critérios de avaliação quem foi pontual e quem estava devidamente 

equipado. Existiu melhorias em relação ao equipamento da aula, o mesmo não 

se sucedeu no critério da pontualidade, a grande maioria continuou a chegar 

atrasado.” (Reflexão da aula 26) 

 

4.2. Participação na Escola e Relações com a Comunidade 

 

Neste ponto, a essência impunha-se no máximo empenho na organização 

das atividades escolares. Durante o ano letivo, procuramos ter um papel ativo 

na participação escolar. Tendo participado ativamente em reuniões de 

conselhos de turma, onde foram tratadas situações referentes ao 

comportamento prestado pelos alunos, ao clima das aulas e às relações 

professores-alunos. A intenção de todos passaria por desenvolver e 

proporcionar o sucesso dos alunos no processo ensino-aprendizagem. Tal 

como, reuniões de conselhos de turma, referentes às avaliações de finais de 

período. Sendo as mesmas preocupantes, devido à situação escolar dos 

alunos, tendo mesmo que sinalizá-los para orientação pedagógica. 

Igual importância constituiu as reuniões de departamento de expressões, 

pela orientação e o melhor entendimento dos aspetos burocráticos na 

organização do ensino escolar.  

As reuniões de grupo disciplinar, eram direcionadas para tratar pequenas 

situações direcionadas com a EF, problemas que tinham surgido em redor dos 

recursos materiais, organização do desporto escolar e visitas de estudo. 
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Já referente às reuniões de núcleo de estágio, as mesmas direcionaram-

se para a adequação da PP, ajudando na organização de documentos 

referente aos planeamentos a três níveis, interação de experiências e vivências 

fulcrais entre PC e estagiários. Uma constante troca de ideias sobre como 

relacionar-nos com os alunos e direcionar o ensino, progressões pedagógicas 

e exercícios elaborados, tendo em vista o sucesso da prática a evolução dos 

alunos a todos os níveis. 

Através deste envolvimento nas reuniões, a todos os níveis, no AEC, 

facilitaram a perceção de como é a organização de uma escola. Entender a 

realização, organização, obrigações e dinâmicas em cada uma e os pontos 

positivos que acarretam para o desenrolar dos órgãos escolares. 

Foi com grande sentido de responsabilidade que estive presente e 

participei, absorvendo e retirando o máximo de conhecimento e aprendizagem. 

 

4.2.1. Desporto Escolar – Basquetebol 

 

Uma etapa do processo ensino-aprendizagem foi realizada no desporto 

escolar, nomeadamente na equipa de Basquetebol feminino. A escolha incidiu 

sobre este grupo desportivo por ser uma das modalidades não lecionar à 

“minha” turma durante o ano letivo e por abranger algumas alunas da mesma 

turma. 

Uma tarefa essencial era a motivação das alunas para a prática 

desportiva e o gosto pela mesma, tentando assim afastá-las do sedentarismo 

que existe em grande parte da comunidade escolar. Igualmente, esteve em 

foco a transmissão de regras e valores. O objetivo prendeu-se com o 

envolvimento das alunas inseridas nesta equipa escolar com uma prática 

desportiva mais regular, com maior responsabilidade e pertença a um grupo. 

Mais do que os resultados, seria importante o trabalho desenvolvido ao longo 

do ano letivo.  

A observação dos treinos e a metodologia utilizada foram importantes, na 

aprendizagem da modalidade na obtenção de um maior conhecimento sobre 

questões mais específicas, como terminologia, regulamento e conceitos 
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técnico-táticos. A possibilidade de orientar os treinos proporcionou o 

amadurecimento das competências enquanto professor/treinador. A 

cooperação foi constante, a intenção era que as alunas encarassem os jogos 

de forma positiva, com espirito de equipa e que colocassem em prática os 

ensinamentos transmitidos nos treinos. 

No que diz respeito aos resultados desportivos, a equipa ficou pela fase 

de grupos, mas o trabalho desenvolvido foi bastante positivo e superou as 

expetativas iniciais. Fica na esperança que no próximo ano letivo deem 

continuidade ao trabalho desenvolvido, com perspetivas de maior sucesso. 

 

4.2.2. Torneio Futcerco 

  

O projeto do torneio de Futsal surgiu devido ao núcleo de estágio 

constatar que dentro da comunidade escolar, o futsal é uma modalidade muito 

querida pelos alunos e muito influente sobre os mesmos. Não sendo possível a 

todos a integração no Desporto Escolar ou a prática do mesmo, decidimos 

organizar um torneio para toda a comunidade escolar, abrangendo desde os 

alunos, professores, funcionários e representantes dos encarregados de 

educação. 

Esperava-se que com a organização deste torneio, existisse a 

possibilidade da prática desportiva para toda a comunidade. Sendo uma 

população inserida num bairro social, o objetivo primordial centrava-se na 

promoção da transdisciplinaridade, aumentar prática da atividade física junto 

comunidade escolar e educar para a cidadania. Tal como, aproximar a 

comunidade/ família e integra o Curso Tecnológico de Desporto (CTD) na 

organização do mesmo.  

Sendo a escola abrangida pelo projeto teip2, o evento do torneio futcerco 

intervém junto da mesma a partir dos eixos de intervenção 2 e 3. O eixo 2 é 

referente à prevenção do abandono, absentismo e indisciplina, quanto o eixo 3 

diz respeito à relação escola/ famílias/ comunidade.  

Este evento realizou-se durante todo o ano letivo, correspondendo o 

primeiro período aos alunos do 2º ciclo, o segundo período aos do 3º ciclo e os 
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alunos do secundário, cursos de educação e formação de jovens e profissional, 

realizaram o torneio no terceiro período. Quantitativamente o torneio pretendeu 

abranger 1156 alunos, 183 Professores, 77 Funcionários ficando a organização 

à espera que grande parte da comunidade aderisse ao mesmo. 

Os recursos humanos são indispensáveis para o sucesso do evento, a 

equipa de organização foi constituída pelo núcleo de estágio da FADEUP, PC, 

professora da disciplina de cerâmica e professor da disciplina de fotografia, 

alunos do CTD e funcionários do ginásio desportivo. Para dar maior 

credibilidade e evitar conflitos entre equipas, tão comum nesta modalidade, 

foram nomeados árbitros, sendo esta uma das funções enquanto colaborador, 

juntamente com os alunos do CTD. 

Por decisão unânime, deliberamos integrar neste torneio algumas 

vertentes do MED. Nomeadamente, o uso da mesma cor de equipamento, 

aspeto que identifica facilmente as equipas e é um fator de perceção rápida 

para a equipa de arbitragem e público; atribuírem um nome à sua equipa, 

processo de distinção de equipas e do sentido de filiação; o grito causa de 

motivação para o espírito de equipa e união de grupo; a escolha de um capitão 

pela responsabilidade a um elemento da equipa, de conduzir e comandar os 

seus colegas e a utilização de mascotes e claques por parte das equipas, 

incutindo festividade e entusiasmo pela modalidade. 

Os recursos materiais necessários foram as instalações e os 

equipamentos, ginásios 1 e 2, bolas de futsal, coletes, cronómetros, apitos, 

marcadores de golos e de faltas, cartazes do evento, boletins de inscrição, 

boletins de jogos, pedidos de autorizações dos encarregados de educação 

para a participação dos alunos, pedido de autorização ao diretor para a 

realização do evento, medalhas e diplomas de participação. 

A divulgação foi efetuada através de cartazes expostos por todos os 

pavilhões e ginásios da escola, sendo a informação transmitida também por 

todos os professores de EF, para que todas as turmas tomassem 

conhecimento deste grande evento. Foi criado um jornal semanal, para 

divulgação de todas as informações referentes ao torneio: calendário de jogos, 

classificação das equipas, estatísticas de jogos realizados nas semanas 
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transatas, reportagens realizadas pelos repórteres e divulgação de fotografias 

dos jogos.  

A participação efetiva da comunidade escolar envolveu cerca de 250 

alunos, tendo as expetativas sido largamente superadas. Prova deste facto, é o 

constante alvoroço que o torneio provocava nos alunos e nas conversas de 

recreio. Nas horas de jogo, a afluência de alunos/público era de tal ordem que 

as bancadas do ginásio enchiam permanentemente. Desta forma, os objetivos 

iniciais foram todos alcançados pelo sucesso e impacto que teve na 

comunidade escolar. 

 

4.2.3. Corta-Mato Escolar e Distrital 

  

Realizou-se no último dia de aulas do primeiro período escolar, o corta-

mato para todos os alunos de todos os ciclos de ensino. Não sendo de carácter 

obrigatório, e com um clima chuvoso, apresentaram-se bastantes alunos para 

realizarem esta prática desportiva.  

Em conjunto com o meu colega de estágio Rui Mendes, tivemos como 

funções a recolha e o registo das classificações dos alunos a quando da 

chegada à meta. Sendo bastantes os registos destas provas, optamos por 

dividir os diversos escalões pelos dois e assim facilitar a tarefa. 

Foi com agrado que deparamo-nos com a presença de alguns alunos das 

“nossas” turmas, tal como um enorme gosto em registar as suas classificações. 

Conquistaram ótimos resultados, com alunos a apurarem-se para o corta-mato 

distrital e outros mais felizes e ganhadores a subirem ao pódio para receberem 

as respetivas medalhas. Com estes feitos ficamos convicto que realizei um 

bom trabalho nas aulas e que os alunos puderam exercitar e evoluir dentro 

desta grande modalidade que é o Atletismo.  

Na fase Distrital, prova foi realizada no Parque da Rabada em Santo 

Tirso. Foi uma experiência proveitosa, pela vivência enquanto professor numa 

atividade tão abrangente como esta. Desde a responsabilidade de acompanhar 

os alunos, verificar a correta inscrição nas provas, distrai-los do nervosismo 

que se ia apoderando antes de iniciarem as suas corridas. Todos os alunos 
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participantes cumpriram com o seu papel e aproveitaram da melhor forma a 

oportunidade. É de enaltecer a contínua organização desta prova, para a 

divulgação da modalidade. Deste modo, atraí mais participantes para a prática 

da modalidade e a possibilidade de os alunos poderem competir em mais um 

evento desportivo, valorizado por mais um convívio entre as escolas. 

 

4.2.4. Torneio de Voleibol – “Duplas Românticas” 

 

Este torneio realizou no dia 14 de Fevereiro (Dia de S. Valentim), 

organizado pelo núcleo de estágio do ISMAI. Desafio proposto aos alunos do 

ensino secundário, professores e funcionários do AEC, num torneio de 2x2.  

Através do convite de uma aluna participamos no evento, e podendo 

observar que o mesmo obteve sucesso e foi bem aceite por parte da 

comunidade escolar. A dinâmica que impuseram ao longo do dia, com os 

inúmeros jogos a acontecer favoreceu o evento e proporcionou um bom clima. 

Os alunos mostraram-se empenhados por puderem participar lado a lado com 

os professores. 

Retiro desta atividade, a dinâmica imposta por estes eventos, visto que os 

alunos aderem de forma muito positiva e massiva a estes acontecimentos. Não 

esquecendo, no trabalho conjunto, de várias vertentes, entre professores e 

alunos na organização da atividade.  

Ao fazer dupla com uma aluna e podendo ter uma outra perceção desta 

participação, possibilitou uma experiência enriquecedora para ambos. Se por 

um lado, pude ser mais que um mero espectador ou um participante indireto, 

por outro procurei transmitir alguns conhecimentos específicos da modalidade 

e fomentar o gosto da prática desportiva. 

 

 4.2.5. Palestra sobre Desocupação Socioprofissional 

 

Atividade realizada pela turma do 11ºC do CTD, intitulada de  “Não sejas 

um Zé-ninguém, vem ver como é que se luta para ser alguém”. Realizada no 
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auditório do AEC no dia 16 de Fevereiro do ano de 2012, com o objetivo de 

transmitir aos alunos a importância da escola e da conclusão dos seus estudos 

para um futuro mais promissor. A palestra contou com a presença de ex-

alunos, dos quais a frequentarem o ensino superior nas áreas de Medicina e 

EF, e também ex-alunos que já estavam inseridos no mundo do trabalho após 

o término dos seus cursos. Um dos quais também na área da EF e outra, 

repórter da Sociedade Independente de Comunicação, Maria José Mendes. 

Estes foram entrevistados pelos alunos do CTD, em que lhes fizeram 

perguntas sobre como foi estudar no Cerco e como obtiveram sucesso 

profissional. As preocupações em redor deste tema são uma realidade 

presente no dia a dia da comunidade escolar, aos quais estão se encontram 

presentes no projeto de estudo inserido no âmbito do EP. 

Entendi com esta palestra que existem inúmeras preocupações com o 

sucesso dos alunos desta escola. Demonstrado pelo fato de organizarem esta 

atividade com este tema específico. A vinda de ex-alunos que obtiveram 

sucesso nos seus estudos e empregos, demonstra que é possível batalhar por 

um futuro melhor e o mesmo pode ir de encontro ao gosto de cada um. No 

caso, poderem com esforço enveredar por empregos que sempre sonharam ou 

quiseram alcançar com estudos específicos. É de realçar o esforço pela 

organização desta palestra proporcionando assim aos alunos uma visão sobre 

outras realidades que parecem estar longe, mas estão assim tão perto.  

 

4.2.6. Semana Saúde – “24h de Desporto” 

 

Evento organizado pela Escola Secundária de Oliveira do Douro, 

denominada por semana Desportiva e Cultural. Inserido como atividade 

desportiva, o “24horas Desporto”, era constituído por minitorneios das mais 

diversas modalidades.  

A convite dos núcleos de estágio, integrei a equipa de estagiários no 

torneio de andebol. Esta participação foi bastante enriquecedora, pelo que 

pude vivenciar num outro estabelecimento de ensino um espirito de grupo que 

a ele estava inerente. A participação foi positiva, e deu para perceber que a 
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modalidade é bastante atrativa nesta escola, pela quantidade de participantes 

que envolveu o minitorneio. Com esta participação pude conviver com os 

alunos e professores mais de perto e de forma informal, compreendendo outra 

realidade escolar. 

 

4.2.7. Feiras das Profissões 

 

A atividade foi realizada no dia 17 de Abril de 2012, organizada pelos 

professores e alunos do AEC, com o objetivo de divulgar os cursos 

profissionais em funcionamento na escola e fomentar o intercâmbio de relações 

entre escolas, no caso concreto, a Escola Profissional Agricultura e 

Desenvolvimento Rural de Carvalhais/Mirandela. Ao longo deste dia, foi 

possível perceber a diversidade da oferta educativa para que os alunos 

percebam através de atividades e esclarecimentos, os possíveis cursos a 

seguir num futuro próximo. Inserido nesta feira estavam programadas 

atividades e palestras elaboradas pelos alunos e a realização de um jogo de 

futsal masculino entre os alunos de ambas as escolas.  

A minha participação como árbitro surgiu na necessidade de impor maior 

credibilidade na atividade. O meu colega de estágio Rui Mendes teve como 

função realizar funções de treinador, visto que é uma vertente das suas 

habilitações e, dirigiu a equipa do AEC com sucesso ao vencer o encontro. 

Acima de tudo, o mais importante foi a atividade em si e o transfere de 

conhecimentos entre comunidades escolares. 

 

4.2.8. Visita de Estudo à Serra da Estrela 

 

Esta visita de estudo foi organizada pelo Grupo de EF do AEC. Durante 

largos períodos de tempo, os alunos ansiaram pelo dia da partida sempre coma 

esperança de visualizar a beleza da natureza coberta de neve, bem como pela 

oportunidade de poder contactar com esta.  
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No dia 3 de Maio de 2012, a vista de estudo efetivou-se e partiram três 

camionetas com 106 alunos e 11 professores, entre os quais, como 

representantes do núcleo de estágio da FADEUP, eu e o PE Rui Mendes.  

É se salientar que uma visita de estudo deste carater, instrói os alunos 

de novos conhecimentos, vivências e socializações que lhes serão importantes 

para outras alturas das suas vidas. 

Foi com enorme gosto que aceitamos este convite para ingressar neste 

projeto e poder acompanhar os alunos num momento único das suas vidas. 

Pois, para alguns foi a primeira vez que tiveram a possibilidade de ver e tocar 

na neve e possivelmente a única. Ajudou-nos a aproximar e a conhecer melhor 

os alunos. Nomeadamente, os seus gostos, características familiares, 

possibilidades de vida e perspetivas futuras. Por fim, pudemos amadurecer 

com esta enorme responsabilidade que era encabeçar este projeto e 

responsabilizar-nos pelo acompanhamento e supervisionar os alunos. 

 

4.2.9. Atividades Aquáticas – Virgin Active, Porto 

 

A intenção desta atividade teve como propósito envolver os alunos numa 

outra modalidade desportiva, a natação. Teve como alvo a turma da colega de 

estágio Sylvia Martins. Um dia diferente proporcionado aos alunos no ginásio 

Virgin Active, no Porto, constituído por jogos lúdicos na piscina e uma aula de 

hidroginástica. O maior destaque desta atividade vai para a possibilidade dos 

alunos vivenciarem e terem contacto com outras realidades. A mesma 

possibilitou uma maior interação entre professores e alunos num ambiente 

descontraído e potenciador de novas aprendizagens. 
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4.3. Desenvolvimento Profissional 

 

A área de desenvolvimento profissional engloba atividades e vivências 

importantes na edificação de saberes e capacidades, numa perspetiva dos 

desenvolver ao longo da vida profissional.  

 Aprofundar os conhecimentos através das formações torna-se 

importante. Particularmente, no combate de algumas lacunas na formação. A 

possibilidade de enriquecer através de novos conhecimentos, ouvir e perceber 

novos conceitos e ideias era o fundamental numa última fase enquanto 

estudante. 

No dia 4 de fevereiro, participei na ação de formação de juízes/árbitros 

de Desporto Escolar, da modalidade de atletismo. Decorreu na FADEUP e 

teve como preletor diretor técnico da Associação de Atletismo do Porto. Através 

desta participação adquiri novos conhecimentos à volta da desta modalidade, 

entendi métodos utilizados e pude comparar com a experiência da arbitragem 

referente à modalidade de futebol. 

No dia 30 de Abril do presente ano, presenciei a ação de sensibilização 

em suporte básico de vida. Decorreu na FADEUP sobre a responsabilidade 

da Cruz Vermelha da Delegação do Porto. É de louvar a proposta da faculdade 

em programar tal atividade, adquiri conhecimentos que até em tão não tinha. 

Todos de carácter valioso e muito importante para o crescimento enquanto 

docente, mas acima de tudo como cidadão. A aquisição dos mesmos pode 

ajudar a salvar vidas, tanto no espaço educativo como fora dele. É importante 

continuarem a dinamizar ações de formação na faculdade sobre esta área, pois 

a aprendizagem de novos conhecimentos nunca é demais e pode ajudar nas 

mais diversas situações no futuro dos estudantes. 

Relativo à última ação de formação, esta teve lugar nas instalações da 

Escola Básica Júlio Dinis – Grijó, no dia 23 de maio de 2012. A orientação 

esteve a cargo da Professora Leonor Vareta e teve como tema “ Ginástica 

Acrobática na Escola”. Apesar de ter tido experiência como praticante, 

contribuiu na elaboração e estruturação dos métodos para uma futura 

lecionação da modalidade na escola. Retirei conhecimentos úteis que ajudaram 
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na PP, sendo muito proveitoso a participação nestas ações de formação. Pelo 

que será minha intenção, participar e aproveitar estas iniciativas para me 

apetrechar de novos conhecimentos, auxiliadores na procura do sucesso no 

ensino. 
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4.4. Projeto de estudo – “Perspetivas futuras dos alunos em relação 

à formação académica e inserção no mercado de trabalho.” 

 

4.4.1. Introdução 

 

A escola do cerco tem a particularidade de estar sinalizada como escola 

TEIP, onde frequentam alunos em situações sócio económicas desfavorecidas. 

Constatei através das fichas de caracterização da turma, que parte da amostra 

apresenta incertezas em relação ao seu futuro, no que concerne a uma decisão 

de acesso ao nível superior ou inserção no mercado de trabalho. Imperou, uma 

necessidade de averiguar na população estudada quais as perspetivas futuras 

de formação e de emprego; identificar a origem de uma possível ausência 

destas perspetivas e refletir acerca das convicções dos alunos para os orientar 

em relação a uma decisão deste nível. 

A inserção no mercado de trabalho evidencia-se, dia após dia, como uma 

batalha cada vez mais difícil. A taxa de desemprego apresenta-se elevadíssima 

e com inúmeros postos de trabalho colocados em causa. Torna-se então, 

fundamental procurar uma formação específica que possa contornar os 

problemas que têm afetado a nossa sociedade.  

O professor tem funções cada vez mais multifacetadas e complexas, não 

limitando os seus conhecimentos apenas aos saberes específicos de uma 

determinada área, nem a um conjunto adequação de estratégias pedagógicas 

na transmissão dos conhecimentos. As exigências situam-se também na 

promoção pessoal dos alunos, através do desenvolvimento criativo, reflexivo, 

autónomo e critico na procura do envolvimento social e profissional (Cunha, 

2008). 

Cada indivíduo é um ser único, portador de características específicas e 

de pensamentos distintos, o que faz com que o professor atual além de saber 

ensinar, necessite de ser um membro ativo da comunidade escolar, um 

estudioso do meio social e cultural dos seus alunos, uma porta entre a escola e 

a família. O papel de professor coabita com o de companheiro, de modo a 

poder prevenir a delinquência (Cunha, 2008). 
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Por estas razões, tendo em conta a realidade escolar, considerei 

pertinente debruçar-me sobre esta temática. 

 

4.4.2. Material e Métodos 

 

A escolha do instrumento a utilizar recaiu sobre entrevista 

semiestruturadas, recolhidas através de um gravador e realizadas aos alunos 

da turma pelo qual sou corresponsável. Nomeadamente para realizar o EP, 

disciplina incorporada no segundo ano de estudos do Mestrado em Ensino de 

EF dos ensinos Básico e Secundário. No sentido de perceber as escolhas do 

alunos, já que se encontravam numa fase de decisões para incorporar o ensino 

secundário. E numa altura de direcionar os seus estudos para a área que lhe 

mais agrada ou mais ambicionam. 

Participaram no estudo 20 alunos (17 do sexo feminino e 3 do sexo 

masculino), pertencentes ao 9º ano de escolaridade do AEC, do concelho do 

Porto, ano letivo 2011/2012. As idades estavam compreendidas entre os 13 e 

os 16 anos e a média de idades situava-se nos 14,25. 
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1- Fala-me das tuas perspetivas futuras? 

2- Fala-me do curso que queres seguir e as motivações para essa escolha? 

3- Que áreas te suscitam maior interesse no mundo do trabalho e respetivas 

razões? 

4- Relata os motivos para as tuas indecisões? 

5- De que forma és incentivado(a) para prosseguir os estudos? 

6- Quem são as pessoas que te influenciam, e através de que estratégias é que 

elas contribuem para te ajudar? 

4.4.3. Procedimento de Recolha 

 

A recolha de dados foi através de um gravador Olympus VN-7600 e teve 

por base a utilização de entrevistas semiestruturadas. 

O guião utilizado pelo entrevistador aos alunos era constituído por uma 

entrevista com 6 questões. Todos os sujeitos foram entrevistados, em ambiente 

calmo, sem a interferência de terceiros e sendo o anonimato de todos 

preservado. Sendo a identificação dos entrevistados substituída por um código, 

uma letra (A), seguida de um número de 1 a 20. 

A elaboração do guião da entrevista teve os seguintes paços: 

 

1- Revisão bibliográfica, a fim de isolar as grandes categorias de onde 

saíram as questões do guião; 

 2- Elaboração de um primeiro modelo de entrevista; 

3- Sujeição do modelo a um perito, neste caso a uma doutorada em 

Ciências do Desporto, na área de Pedagogia; 

4- Introdução das alterações sugeridas pelos peritos; 

5- Entrevista a 1 participante do grupo de estudo, a fim de verificar a 

adequação das respostas às expectativas do pesquisador; 

6- Introdução das últimas alterações consideradas apropriadas; 

7- Aplicação da entrevista. 

 

Quadro 1 - Perguntas efetuadas a alunos 
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4.4.4. Procedimento de Análise 

 

De modo a analisar o conteúdo informativo das entrevistas, recorreu-se à 

revisão da temática através dos procedimentos de análise do conteúdo. A 

definição das categorias de cada tema, efetuou-se após a leitura e transcrições 

das entrevistas. Contudo, a generalidade das categorias analíticas dentro de 

cada tema foi objetivo de especificação à posteriori. Mediante a base de 

definição através de dados empíricos, pois a apreensão consiste em 

compreender e dar significado ao “discurso” dos entrevistados (Bardin, 1994). 

Segundo Bardin (1994) para analisar o conteúdo, segue-se as seguintes 

três etapas: pré-análise, exploração do material e o tratamento de dados. 

As categorias estabelecidas incorporam a sua justificação, inerente aos 

próprios objetivos do estudo. Nesse sentido, os temas e categorias seguem-se 

no quadro 2 e 3. 

 

Quadro 2 - Distribuição de Temas e Categorias referentes ao Estudo 

Temas 

Perspetivas 

Futuras dos alunos 

Cursos para 

prosseguir estudos 

Motivações para a 

escolha do curso 
Áreas de interesse 

Categorias 

- Desporto 

- Estilista  

- Economia 

- Sem opinião 

- Escritor 

- Comercial 

- Saúde 

- Educação 

- Artes 

 - Geral 

- Psicologia 

- Hotelaria  

- Assistente de 

bordo  

- Ciências e 

Tecnologias 

- Desporto 

- Artes 

- Economia 

- Comercial 

- Astronomia 

- Humanidades 

- Ciências e 

Tecnologias 

- Educação Social 

- Psicologia 

- Medicina 

- Assistente de 

bordo 

- Gosto pela área 

- Saídas 

profissionais 

- Conhecimento 

- Situação escolar  

- Interesse pela 

área 

- Desporto  

- Artes 

- Politica 

- Economia 

- Medicina 

- Investigação 

- Ambiente 

- Educação 

- Ciências 

- Empreendedor 

- Direito 

- Psicologia 

- Assistente de 

Bordo 

- Todas 
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Quadro 3 - Distribuição de Temas e Categorias referentes ao Estudo 

 

 

Após estes quadros, prossegue-se com a especificação cada tema e 

categorias que incorporam o estudo. 

 

Temas 

 

- Perspetivas futuras dos alunos, diz respeito ao pensamento sobre o 

que prosseguir em relação à formação e ao emprego; 

 

- Cursos para prosseguir estudos, incorpora todos os trajetos escolares 

ambicionados; 

 

- Motivações para a escolha do curso, reporta as causas, os interesses 

e as vontades em prosseguir uma carreira; 

 

- Áreas de interesse, engloba a perceção sobre ofício existentes; 

Temas 

Razões para as 

Áreas de interesse 

Tomada de 

decisão 
Influências 

Estratégias de 

incentivo 

Categorias 

- Prática 

- Gosto 

- Progressão de 

carreira 

- Responsabilidade 

- Investigação 

- Motivos económico-

financeiros 

- Decididos 

- Indecisos 

- Pais 

- Treinadores 

- Pai 

- Mãe 

- Professores 

- Amigos 

- Educadores 

- Família 

- Avós 

- Namorado 

- Tios 

- Padrinho 

- Valorização dos 

estudos 

- Exemplos familiares 

- Melhoria de 

perspetivas de vida 

- Autoestima 
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- Razões para as Áreas de Interesse, perceber o grau de importância 

dos ofícios; 

 

- Toma de Decisão, diz respeito ao conhecimento sobre o que 

prosseguir; 

 

- Influências, inclui todas as pessoas que intervêm nas suas escolhas; 

 

- Estratégias de Incentivo, modo como as pessoas se expressão para 

incutirem estímulos. 

 

Categorias 

 

No tema das Perspetivas Futuras dos Alunos, reconheci as seguintes 

categorias sobre os cursos e áreas que desejam prosseguir. Desporto, 

Economia, Saúde, Educação, Artes, Psicologia, Ciências e Tecnologias. 

Identifiquei também em relação a profissões: Assistente de Bordo, Estilista, 

Escritor(a) e Comercial. Por fim, as categorias onde se inclui Geral e Sem 

Opinião, encaminham-se para uma inserção no mundo do trabalho sem 

remeter para uma área específica.  

 

No tema de Cursos para Prosseguir Estudos, incorpora Desporto, 

Artes, Economia, Comercial, Astronomia, Humanidades, Ciências e 

Tecnologias, Educação Social, Psicologia, Medicina e Assistente de 

Bordo. Remetem para os cursos que detêm preferências. 

 

No tema de Motivações para a Escolha do Curso, identificam-se as 

categorias: Gosto pela Área, vontade dos alunos em incorporar e estudar 

sobre as respetivas modalidades e disciplinas de eleição. Saídas 

Profissionais, perspicácia de escolha referente a um futuro na área de 

trabalho. Conhecimento, intenção de adquirir mais saberes e desejo em 

investigar sobre as respetivas áreas. Situação Escolar, propostas de ensino 
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pela “escola” devido as suas capacidades cognitivas. Interesse pela Área, 

provem do gosto e compreensão das valências que detém para a prática. 

 

No tema de Áreas de Interesse, surgiram categorias sobre os seguintes 

âmbitos: Desporto, Artes, Politica, Economia, Medicina, Investigação, 

Ambiente, Educação, Ciências, Empreendedor, Direito, Psicologia, 

Assistente de Bordo, Todas. As mesmas indicam as áreas de emprego mais 

desejadas. 

 

No tema sobre Razões para as Áreas de interesse; inclui a Prática, 

relativo ao gozo e ao prazer sentido pela prática. Gosto, vontade em incorporar 

e estudar sobre as respetivas modalidades e disciplinas de preferência. 

Progressão de Carreira, considerada pela ascensão no seu futuro 

profissional. Responsabilidade, áreas com cargo de exigências superiores. 

Investigação, características de pesquisa e procura com o fim de adquirir 

novos conhecimentos. Motivos Económico-financeiros, identificado pelas 

garantias económicas. 

 

Tomada de Decisão, consideram-se duas categorias, Decididos, remete 

para os alunos já convictos das suas escolhas. Indecisos, ainda questionam 

as suas escolhas. 

 

No tema sobre Influências, surgiram as seguintes categorias: Pais, 

Treinadores, Pai, Mãe, Professores, Amigos, Educadores, Família, Avós, 

Namorado, Tios, Padrinho.  

 

  Por último, Estratégias de Incentivo, consideram-se: Valorização dos 

Estudos, sugerida pela importância que é atribuída às habilitações 

académicas. Exemplos Familiares, comparação com a situação familiar atual. 

Melhoria de Perspetivas de Vida, pela necessidade de obter um futuro 

assegurado. Autoestima, sublinhada pela valorização pessoal. 
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4.4.5. Apresentação e Discussão de Resultados 

 

1- Perspetivas Futuras dos Alunos 

 

No que diz respeito às Perspetivas Futuras dos Alunos, as respostas 

relevam as categorias Desporto e Sem Opinião.  

 

“Quero seguir alguma área em relação a desporto, prefiro futebol e 

quero chegar em algo mais no desporto em Portugal.” (A1) 

 

“Continuar a estudar para arranjar um bom emprego, estudar até tirar um 

curso na faculdade.” (A11) 

 

Quadro 4 - Distribuição das referências pelas categorias que referem as Perspetivas Futuras dos 

Alunos 

Categorias Entrevistados 

- Desporto 7 

- Sem opinião 4 

- Artes 3 

- Saúde 3 

- Educação 2 

 - Geral 2 

- Assistente de bordo 1 

- Ciências e Tecnologias 1 

- Comercial 1 

- Economia 1 

- Escritor 1 

- Estilista 1 

- Hotelaria 1 

- Psicologia 1 
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2- Cursos para prosseguir estudos 

 

Relativo aos Cursos para Prosseguir Estudos, os mais evidenciados são 

os que remetem para a área de Desporto e Comercial, como evidenciam as 

entrevistas e o quadro seguintes (A4; A6) e (Quadro 5). 

 

“Não sei, se reprovar propuseram-me a hipótese de escola do ensino 

profissional, um CEF de comercial. Se passar quero seguir animadora 

sociocultura.” (A4) 

 

 “Se passar vou para desporto, se chumbar vou para um curso comercial. 

Comercial foi o que dissidiram as psicólogas (...), desporto porque é o que mais 

gosto de fazer.” (A6) 

 

Quadro 6 - Distribuição das referências pelas categorias relativas aos Cursos para Prosseguir 

Estudos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Categoria Entrevistados 

- Desporto 
7 

- Comercial 
4 

- Humanidades 
3 

- Artes 
2 

- Ciências e Tecnologias 
2 

- Economia 
2 

- Educação Social 
2 

- Assistente de bordo 
1 

- Astronomia 
1 

- Medicina 
1 

- Psicologia 
1 
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3- Motivação para escolha do curso 

 

A fundamentação sobre as Motivações para a Escolha do Curso diverge 

entre o Gosto pela Área e o Interesse pela Área. 

 

“Vou seguir o curso de desenho, porque gosto muito de desenho e é o 

que eu sei fazer melhor só isso.” (A2) 

 

“Quero seguir economia porque gosto.” (A3) 

 

Quadro 7 - Distribuição das referências pelas categorias que compõem a Motivação para a 

Escolha do Curso 

Categoria Entrevistados 

- Gosto pela área 
12 

- Interesse pela área 
8 

- Saídas profissionais 
4 

- Conhecimento 
2 

- Situação escolar  
2 

 

 

4- Áreas de interesse 

 

As Áreas de Interesse dos alunos recaem sobre a área de Medicina e 

Desporto, estando patente nos seguintes excertos: 

 

“Médicos, porque o médico precisa-se sempre.” (A12) 

 

“Sei la professor, pra e (...) diretor de um ginásio desportivo, professor 

de natação, professor de física, presidente. Sei la, Presidente porque comanda 

o país, tem de estar sempre online para tudo o que acontece para tudo pelo 

mundo fora, e desporto porque é uma profissão que tem tradições, acho que 

tem boas saídas.” (A7) 
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Quadro 8 - Distribuição das referências pelas categorias relativas ao tema Áreas de Interesse 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5- Razões para as Áreas de Interesse 

 

Relativo às Razões para as Áreas de Interesse, inclinam para o Gosto e 

para a Prática, revistas nos excertos (A5;A14) e (Quadro 8). 

 

“Suscita-me interesse Investigação, porque gosto desta área.” (A5) 

 

“Não tenho muita cabeça para aquilo, mas gosto de ciências, de (...), não 

é ciências, físico-química. Acho interessante, não tenho muita cabeça, mas 

acho interessante (...) Gosto de fazer coisas novas, sou um bocadinho curioso.” 

(A14) 

 

 

 

Categorias Entrevistados 

- Medicina 
9 

- Desporto  
5 

- Artes 
2 

- Educação 
2 

- Ambiente 
1 

- Assistente de Bordo 
1 

- Ciências 
1 

- Direito 
1 

- Economia 
1 

- Empreendedor 
1 

- Investigação 
1 

- Politica 
1 

- Psicologia 
1 

- Todas 
1 
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Quadro 9 - Distribuição das referências pelas categorias que relatam Razões para Áreas de 

Interesse 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6- Tomada de Decisão 

 

Remetendo para a Tomada de Decisão, os dados sugerem um equilíbrio 

nesta questão. 

 

“Não tenho indecisões, quando acabar 12º ano quero ir trabalhar. Não 

quero ir para a faculdade.” (A15) 

 

“Sei la (...) vou ter de pensar muito.” (A19) 

 

Quadro 10 - Distribuição das referências pelas categorias que contem a Tomada de Decisão 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Categorias Entrevistados 

- Gosto 
9 

- Prática 
6 

- Responsabilidade 
4 

- Investigação 
1 

- Motivos económico financeiros 
1 

- Progressão de carreira 
1 

Categoria Entrevistados 

-Decididos 12 

-Indecisos 8 
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7- Influências 

 

Os dados remetem como principais Influências os Pais, a Família e até 

os Professores. Sendo os que têm maior intervenção na progressão dos 

estudos dos alunos. 

 

“A minha mãe, o meu pai (...) a minha família. Dão me motivação... 

querem que eu seja alguém na vida.” (A20) 

 

“A família e os professores também, eles não podem fazer grande coisa 

(...) avisam-me que as coisas não tao fáceis, arranjar trabalho mesmo para 

quem tem o 12º ano é fácil, quanto mais para mim que tenho o nono ainda. 

Pronto dizem me assim estas coisas e eu fico a pensar, depois o que vai ser de 

mim... vou ter a minha vida não é.” (A17) 

 

Quadro 11 - Distribuição das referências pelas categorias referentes às Influências 

 

Categoria Entrevistados 

- Pais 
7 

- Família 
6 

- Professores 
5 

- Amigos 
4 

- Mãe 
4 

- Padrinho 
2 

- Pai 
2 

- Tios 
2 

- Avós 
1 

- Educadores 
1 

- Namorado 
1 

- Treinadores 
1 

 



 

70 
 

8- Estratégias de Incentivos 

 

Em relação às Estratégias de Incentivos, as categorias em maior 

destaque são Melhorias das Perspetivas de Vida e Valorização dos Estudos. 

Tal como comprovado pela análise das entrevistas e quadro, (A16 e A1), 

(Quadro 11). 

 

“Bem (...) os meus pais dizem para continuar a estudar (...) dizem que é 

melhor para o meu futuro.” (A16) 

 

“Sou incentivada pelos meus pais, dizem que os estudos são mais 

importantes que o futebol” (A1) 

 

Quadro 12 - Distribuição das referências pelas categorias de Estratégias de Incentivo 

 

Categorias Entrevistados 

- Valorização dos estudos 
11 

- Melhoria de perspetivas de vida 
13 

- Exemplos familiares 
6 

- Autoestima 
2 
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4.4.6. Considerações Finais do Estudo 

 

Considerando as características iniciais que levaram à realização deste 

estudo, é passível de concluir através das entrevistas aos alunos os resultados 

apresentados. 

Numa etapa de escolha e introspeção pelas suas linhas futuras, os alunos 

apresentam grandes indecisões no que diz respeito às suas perspetivas 

futuras, estando em aberto várias alternativas.   

Essas indecisões cedo apresentam-se na escolha do curso a abraçar 

para o ano letivo seguinte, uma vez que dentro das categorias que apresentam 

maior número de escolha, surge as áreas de desporto e comercial. Esta última 

é referenciada devido à situação escolar dos alunos, com fraco rendimento 

escolar. Como solução, as psicólogas da escola sugerem este curso 

profissional com vista à melhoria de prestações escolares. 

As motivações que apresentam para prosseguirem os estudos e escolha 

de um curso numa determinada área, surge através do gosto e dos interesses 

pessoais 

As suas áreas de interesse são diversas, o que demonstra variedade 

neste ponto. Apreciam em maior número medicina e desporto, sendo as 

causas, no caso o estatuto que ostentam enquanto profissões de renome e de 

elevada importância para a saúde e na possibilidade de salvar vidas, na área 

de medicina. Já na de desporto é referida pelo gosto da prática desportiva, a 

profissão de docente e treinadores desportivos. Por outro lado, as razões como 

progressão na carreira, empregabilidade e motivos económico-financeiros não 

são motivos de destaque para os alunos. 

As influências para a progressão e valorização dos seus estudos provêm 

dos pais, família e até dos professores. Para que lhes possibilite uma melhoria 

de vida no futuro seja uma mais-valia na procura de emprego, contrastando 

com os exemplos de vida que presenciam. 

Por fim a decisão ou a indecisão, por parte dos estudantes, apresentam-

se muito semelhantes. Numa amostra de vinte alunos, doze apresentam-se 

decididos nas suas escolhas, enquanto oito demonstram estar indecisos. 
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Constata-se que é um número elevado, tendo em conta que necessitam de 

uma resposta célere para a inclusão no ensino secundário. 



 

 
 

5. Considerações Finais 
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Considerações Finais 

 

Chegou o momento que mais ansiava, finalizar este documento e sentir 

que estou a um passo de uma grande realização pessoal. O culminar do 

estágio, um ano repleto de verdadeiros momentos de aprendizagem enquanto 

“Professor”.  

Os desafios foram ultrapassados, com maior ou menor dificuldade, mas 

envoltos em esperança. Ainda são várias as perguntas que pairam nos 

pensamentos. Estarei pronto para novos desafios? Será que obterei sucesso 

neste caminho que escolhi? Só no futuro descobrirei as respostas, mas terei a 

mesma vontade e a mesma ambição. E tudo farei para alcançar o grande 

objetivo pelo qual lutei e trabalhei durante todos estes anos enquanto 

estudante.  

A alegria e entusiasmo com que encarava cada uma das práticas, das 

experiências cada mais vez mais enriquecedoras, que cimentavam as minhas 

escolhas.  

As expetativas foram, claramente, superadas. Recordo, tal como referido 

anteriormente, as particularidades do ambiente escolar do EP. As referências 

iniciais não era as mais animadoras, mas encaradas com seriedade e livre de 

preconceitos. Ao longo do ano letivo, percebi que não haveriam razões para 

tantos receios. As conquistas diárias saiam valorizadas após cada mudança de 

comportamento e por cada relação estabelecida entre alunos e professor. Uma 

postura mais rígida dera lugar a um sentido mais pedagógico e mais cauteloso, 

na forma de enfrentar cada nova situação.  

Estou convicto que, no decorrer deste ano, foram várias as competências 

adquiridas, desde o aumento da capacidade de comunicação e instrução, aos 

conhecimentos inerentes à PP e ao envolvimento escolar. Além das relações 

sociais entranhadas em cada dia e em cada espaço da comunidade escolar.  

Aprendi que a atitude reflexiva é uma prática constante e imprescindível à 

atuação enquanto docente, uma vez que poderá causar situações favoráveis e 

benéficas para a prática. Numa postura mais (re)ativa, nas estratégias de 
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adaptação e reajuste do ensino à medida dos alunos e dos objetivos 

estabelecidos. 

Passada esta experiência, sinto-me mais capaz e seguro de enfrentar 

desafios similares. No entanto, apesar de ter finalizado esta etapa de 

aprendizagem como “Ser Professor”, ainda há um longo caminho pela frente. 

Ainda há muito por descobrir, muito por aprender.  

Para trás, ficam na memória muitos momentos de superação, de esforço 

e de dedicação, sem esquecer outros mais angustiantes e reflexivos.  

Não será fácil o futuro que se avizinha, mas com o intuito de integrar a 

profissão que sempre sonhei, seguirei de cabeça erguida à procura de um 

lugar.  

Ser professor de EF é a meta, é aquilo que pretendo e ambiciono ser.  

 

 

...à porta que se fecha, outras se abrirão! 
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Anexos 

Entrevista Semiestruturada - A1 

 

 

P.1: Fala-me das tuas perspetivas futuras? 

R.: Quero seguir alguma área em relação a desporto, prefiro futebol e quero 

chegar em algo mais no desporto em Portugal. 

P.2: Fala-me do curso que queres seguir e as motivações para essa 

escolha? 

R.: Curso Profissional de Desporto, porque pratico uma modalidade e gosto da 

área de desporto. 

P.3: Que áreas te suscitam maior interesse no mundo do trabalho e 

respetivas razões? 

R.: Educação Física porque gosto muito de fazer desporto e dentro da área de 

educação física gosto da modalidade de futebol, porque a pratico-a. 

P.4: Relata os motivos para as tuas indecisões? 

R.: Não tenho, quero seguir futebol e para alem disso, quero seguir alguma 

área da educação física, que seja da educação física. 

P.5: De que forma és incentivado(a) para prosseguir os estudos? 

R.: Sou incentivada pelos meus pais, dizem que os estudos são mais 

importantes que o futebol. 

P.6: Quem são as pessoas que te influenciam, e através de que 

estratégias é que elas contribuem para te ajudar? 

R.: São os meus pais e os meus treinadores, falam-me que é mais importante 

os estudos que o futebol. 
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Entrevista Semiestruturada - A2 

 

 

P.1: Fala-me das tuas perspetivas futuras? 

R.: Quero ser desenhadora de moda, e quero continuar a estudar. 

P.2: Fala-me do curso que queres seguir e as motivações para essa 

escolha? 

R.: Vou seguir o curso de desenho, porque gosto muito de desenho e é o que 

eu sei fazer melhor só isso. 

P.3: Que áreas te suscitam maior interesse no mundo do trabalho e 

respetivas razões? 

R.: Área do desenho. 

P.4: Relata os motivos para as tuas indecisões? 

R.: Não tenho, pois só quero seguir estas áreas. 

P.5: De que forma és incentivado(a) para prosseguir os estudos? 

R.: Não tenho motivações para prosseguir, se pudesse parar, parava agora já 

para ir trabalhar, mas a minha mãe. 

P.6: Quem são as pessoas que te influenciam, e através de que 

estratégias é que elas contribuem para te ajudar? 

R.: O meu pai e a minha mãe, dizem que tenho de continuar a estudar para 

não ser empregada de mesa ou de balcão, ou empregada de supermercado. 

Para ter um futuro melhor. 
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Entrevista Semiestruturada - A3 

 

 

P.1: Fala-me das tuas perspetivas futuras? 

R.: Ainda não pensei nisso, mas quero seguir economia ou ciências médicas.   

P.2: Fala-me do curso que queres seguir e as motivações para essa 

escolha? 

R.: Quero seguir economia porque gosto. 

P.3: Que áreas te suscitam maior interesse no mundo do trabalho e 

respetivas razões? 

R.: Economia (...) Sei la, muita coisa. Também gosto de desporto mas não 

gostava de seguir isso (... )economia e medicina. As motivações é por serem 

difíceis, eu só gosto de coisas difíceis. Medicina porque gostava de ser médica 

logística, só isso. Em relação a economia é porque gosto das áreas das 

matemáticas. Desporto porque gosto mas não faz o meu estilo praticar. 

P.4: Relata os motivos para as tuas indecisões? 

R.: (...) 

P.5: De que forma és incentivado(a) para prosseguir os estudos? 

R.: O meu pai. 

P.6: Quem são as pessoas que te influenciam, e através de que 

estratégias é que elas contribuem para te ajudar? 

R.: O meu pai, é o que mais me influencia, mas não é só. Como estratégias 

refere o exemplo dele. 
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Entrevista Semiestruturada - A4 

 

 

P.1: Fala-me das tuas perspetivas futuras? 

R.: Quero ser geriatra, é só isto que eu quero. 

P.2: Fala-me do curso que queres seguir e as motivações para essa 

escolha? 

R.: Não sei, se reprovar propuseram-me a hipótese de escola do ensino 

profissional, um CEF de comercial. Se passar quero seguir animadora 

sociocultura. 

P.3: Que áreas te suscitam maior interesse no mundo do trabalho e 

respetivas razões? 

R.: Só gosto desta área. 

P.4: Relata os motivos para as tuas indecisões? 

R.: Não tenho indecisões, Só se dá dinheiro ou se não dá dinheiro, e se é uma 

profissão viável ou não. 

P.5: De que forma és incentivado(a) para prosseguir os estudos? 

R.: Para um dia mais tarde ser alguém.  

P.6: Quem são as pessoas que te influenciam, e através de que 

estratégias é que elas contribuem para te ajudar? 

R.: O professor de física, os meus pais, muita gente. Influenciam de muitas 

maneiras, dizem que tenho de estudar para ter um emprego. 
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Entrevista Semiestruturada - A5 

 

 

P.1: Fala-me das tuas perspetivas futuras? 

R.: Ter um trabalho na área da escrita ou dentro da área comercial. 

P.2: Fala-me do curso que queres seguir e as motivações para essa 

escolha? 

R.: Ou fazer um curso de comércio ou seguir línguas e humanidades. Porque 

têm boas saídas profissionais. 

P.3: Que áreas te suscitam maior interesse no mundo do trabalho e 

respetivas razões? 

R.: Suscita-me interesse Investigação, porque gosto desta área. 

P.4: Relata os motivos para as tuas indecisões? 

R.: É devido a não ter vontade de estudar, nem de ir para a faculdade. 

P.5: De que forma és incentivado(a) para prosseguir os estudos? 

R.: (...)  

P.6: Quem são as pessoas que te influenciam, e através de que 

estratégias é que elas contribuem para te ajudar? 

R.: Incentivam-me, a minha mãe e os meus amigos. Dizem que é melhor para 

o meu futuro e na maneira que o país tenho de ter mais habilitações. 
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Entrevista Semiestruturada - A6 

 

 

P.1: Fala-me das tuas perspetivas futuras? 

R.: Não tenho ideias sobre isso. 

P.2: Fala-me do curso que queres seguir e as motivações para essa 

escolha? 

R.: Se passar vou para desporto, se chumbar vou para um curso comercial. 

Comercial foi o que dissidiram as psicólogas me disseram, desporto porque é o 

que mais gosto de fazer. 

P.3: Que áreas te suscitam maior interesse no mundo do trabalho e 

respetivas razões? 

R.: Não sei bem, (...) muita coisa. Mas não me interesso muito porque não 

trabalho. (...) o desporto porque gosto. 

P.4: Relata os motivos para as tuas indecisões? 

R.: Estou indecisa porque não sei se vou passar.  

P.5: De que forma és incentivado(a) para prosseguir os estudos? 

R.: Não sou incentivada. 

P.6: Quem são as pessoas que te influenciam, e através de que 

estratégias é que elas contribuem para te ajudar? 

R.: A doutora e a educadora, no ATL. Dizem que tenho de estudar para ter um 

bom futuro (...), dizem muita coisa (...), que não vou a lado nenhum (...), olha é 

só, não sei mais. 
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Entrevista Semiestruturada - A7 

 

 

P.1: Fala-me das tuas perspetivas futuras? 

R.: Ser (...) conseguir um trabalho como professor de física ou seguir uma 

careira desportiva. 

P.2: Fala-me do curso que queres seguir e as motivações para essa 

escolha? 

R.: Curso o mais, o mais associado ao desporto possível, por gostar de 

desporto e ser uma coisa que sei fazer na vida. 

P.3: Que áreas te suscitam maior interesse no mundo do trabalho e 

respetivas razões? 

R.: Sei la professor, pra e (...) diretor de um ginásio desportivo, professor de 

natação, professor de física, presidente. Sei la, Presidente porque comanda o 

país, tem de estar sempre onlim para tudo o que acontece para tudo pelo 

mundo fora, e desporto porque é uma profissão que tem tradições, acho que 

tem boas saídas. 

P.4: Relata os motivos para as tuas indecisões? 

R.: Não tenho indecisões. 

P.5: De que forma és incentivado(a) para prosseguir os estudos? 

R.: A minha mãe sempre me apoiou, mesmo tirando notas más muitas vezes, 

ela incentiva-me a continuar e a acreditar. 

P.6: Quem são as pessoas que te influenciam, e através de que 

estratégias é que elas contribuem para te ajudar? 

R.: A minha Mãe o meu pai, os meus avos, dentro da minha família. Tentam 

me ensinar o que é a vida, o que é a vida sem emprego, andar ai a custa dos 

outros a viver de rendimentos mininos, por ai fora, e eles tentam. Querem que 

eu seja alguém na vida, e portanto dizem para eu seguir sempre a escola, ter 

uma carreira estável e consiga ter sucesso. 

  



 

XXVIII 
 

Entrevista Semiestruturada - A8 

 

 

P.1: Fala-me das tuas perspetivas futuras? 

R.: Qualquer coisa relacionada com o desporto, claro. Só. 

P.2: Fala-me do curso que queres seguir e as motivações para essa 

escolha? 

R.: Quero seguir gestão desportiva, por isso mesmo, porque só me vejo em 

desporto. 

P.3: Que áreas te suscitam maior interesse no mundo do trabalho e 

respetivas razões? 

R.: Sei la (...) para mim, no desporto por exemplo, treinador, professor de 

educação física. Gosta qualquer coisa relacionada com o mar, com o trabalho 

com os oceanos, e mar. Desporto porque é onde me sinto à vontade, Mar e 

oceanos porque queria investigar um pouco mais.  

P.4: Relata os motivos para as tuas indecisões? 

R.: Tenho indecisões porque pode-me afastar da minha família e dos amigos, 

pode afetar um bocadinho na minha decisão, afeta na escolha para o meu 

futuro. 

P.5: De que forma és incentivado(a) para prosseguir os estudos? 

R.: Para já, porque da manheira como ta o país, eu sem estudos não vou a 

lado nenhum. 

P.6: Quem são as pessoas que te influenciam, e através de que 

estratégias é que elas contribuem para te ajudar? 

R.: Os professores, os pais, os amigos também. Porque sem estudos não vou 

a lado nenhum, vou ter de sair do país e tentar outros empregos. 
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Entrevista Semiestruturada - A9 

 

 

P.1: Fala-me das tuas perspetivas futuras? 

R.: Eu no 10º ano quero seguir Ciências e tecnologias, e depois quero ir para a 

faculdade, porque quero ser fotografa.  

P.2: Fala-me do curso que queres seguir e as motivações para essa 

escolha? 

R.: Ciências e tecnologias, porque acho que é o que dá mais saídas. 

P.3: Que áreas te suscitam maior interesse no mundo do trabalho e 

respetivas razões? 

R.: Neste momento (...) é o que eu quero ser. 

P.4: Relata os motivos para as tuas indecisões? 

R.: Estou convicta agora (...) mas antes tava muito indecisa, eu vou para 

ciências porque é o que da mais saídas, mas que queria ir para artes.  

P.5: De que forma és incentivado(a) para prosseguir os estudos? 

R.: É bom para mim, tipo (...) fico com mais conhecimentos. 

P.6: Quem são as pessoas que te influenciam, e através de que 

estratégias é que elas contribuem para te ajudar? 

R.: O meu pai, os meus pais e a minha família, agora sem estudos é muito 

difícil arranjar emprego, por isso é preciso estudar para ter uma vida boa. 
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Entrevista Semiestruturada - A10 

 

 

P.1: Fala-me das tuas perspetivas futuras? 

R- O que eu queria ser (...), queria ser educadora de infância, tenho mais, mas 

quero é educadora de infância. 

P.2: Fala-me do curso que queres seguir e as motivações para essa 

escolha? 

R.: Educadora de infância, mas dar, vou para o curso de comércio. Vou 

prosseguir estudos e tirar um curso para ter mais saídas. 

P.3: Que áreas te suscitam maior interesse no mundo do trabalho e 

respetivas razões? 

R.: Sei la (...) são todas interessantes, cada uma tem o seu valor. 

P.4: Relata os motivos para as tuas indecisões? 

R.: Não tinha indecisões, desde pequena queria seguir o curso de educadora 

de infância. 

P.5: De que forma és incentivado(a) para prosseguir os estudos? 

R.: Sei la (...) dizem para continuar os estudos, que é o melhor para mim, para 

eu ter uma carreira melhor, daqui para a frente e para acreditar em mim. 

P.6: Quem são as pessoas que te influenciam, e através de que 

estratégias é que elas contribuem para te ajudar? 

R.: Os meus pais, a minha família e os meus amigos. Mostram-me (...), dizem 

para continuar os estudos, para não deixar as coisas passar, aaaa (...) para ir 

para a faculdade e ser alguma coisa de valor, pronto, ter responsabilidade, ser 

eu, para pensar em mim. 

 

  



 

XXXI 
 

Entrevista Semiestruturada - A11 

 

 

P.1: Fala-me das tuas perspetivas futuras? 

R.: Continuar a estudar para arranjar um bom emprego, estudar até tirar um 

curso na faculdade. 

P.2: Fala-me do curso que queres seguir e as motivações para essa 

escolha? 

R.: Quero seguir astronomia, quero aprender mais e investigar.  

P.3: Que áreas te suscitam maior interesse no mundo do trabalho e 

respetivas razões? 

R.: Medicina, para ajudar pessoas, sei la(...). 

P.4: Relata os motivos para as tuas indecisões? 

R.: (...). 

P.5: De que forma és incentivado(a) para prosseguir os estudos? 

R.: Para orgulhar a minha mãe 

P.6: Quem são as pessoas que te influenciam, e através de que 

estratégias é que elas contribuem para te ajudar? 

R.: A minha mãe. 

 

 

  



 

XXXII 
 

Entrevista Semiestruturada - A12 

 

 

P.1: Fala-me das tuas perspetivas futuras? 

R.: Quero conseguir completar o 12º ano, talvez ir para a faculdade, mas eu 

queria fazer era mesmo ser fotografa. 

P.2: Fala-me do curso que queres seguir e as motivações para essa 

escolha? 

R.: Quero ir para o curso de fotografia, porque curso de fotografia inspira-me, é 

uma coisa que eu gosto de fazer. 

P.3: Que áreas te suscitam maior interesse no mundo do trabalho e 

respetivas razões? 

R.: Médicos, porque o medico precisa-se sempre. 

P.4: Relata os motivos para as tuas indecisões? 

R.: (...). 

P.5: De que forma és incentivado(a) para prosseguir os estudos? 

R.: Para ter um melhor futuro. 

P.6: Quem são as pessoas que te influenciam, e através de que 

estratégias é que elas contribuem para te ajudar? 

R.: Os meus pais, os meus avos e o meu namorado. Dizem para eu estudar, 

coisas básicas.  

 

  



 

XXXIII 
 

Entrevista Semiestruturada - A13 

 

 

P.1: Fala-me das tuas perspetivas futuras? 

R.: As minhas perspetivas futuras é mais acabar os estudos primeiro e arranjar 

um bom emprego como futebolista, se isso não der, tento ser cozinheiro. 

Porque eu gosto de futebol, gosto de correr, gosto de exercício e gosto de 

comer. Quando eu era mais pequeno já pensava em ser polícia, mas não tinha 

capacidades para isso, e retirei isso da minha cabeça, achei que não valia a 

pena.  Quando descobri o futebol descobri outro futuro. 

P.2: Fala-me do curso que queres seguir e as motivações para essa 

escolha? 

R.: Os motivos já falei, o curso que eu quero é desporto mesmo, quero 

aprender mais sobre outros desportos, para ver se consigo ter outro emprego.   

P.3: Que áreas te suscitam maior interesse no mundo do trabalho e 

respetivas razões? 

R.: Eu acho interessante é ser professor, por acaso acho interessante ser 

professor, só que descobri que não tinha a paciência nem tinha inteligência 

para isso (...) Ser professor também é preciso ter muito trabalho, e é assim eu 

sou muito preguiçoso... Eu sou... vou tentar melhorar e penso sempre ir em 

frente e ano penso, nunca penso nas dificuldades mas também tenho de 

pensar nisso, se não ultrapassar dificuldades não consigo avançar. 

P.4: Relata os motivos para as tuas indecisões? 

R.: Motivos (...) Não tenho muitos motivos, tenho alguns (...) é mais (...) como é 

que eu de dizer. Os meus pais as vezes pressionam-me de mais e eu fico 

nervoso e as vezes não consigo. Mas eles também me incentivam-me muito, 

muito mesmo, se eu tiver problemas não tenho preocupações em procurar 

alguém para me ajudar. 

P.5: De que forma és incentivado(a) para prosseguir os estudos? 

R.: (...) 

P.6: Quem são as pessoas que te influenciam, e através de que 

estratégias é que elas contribuem para te ajudar? 
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R.: Pelos meus pais, os meus tios, o meu padrinho ta longe incentivam-me 

muito mesmo só com uma chamada, e também da...como é que eu ei de dizer 

(...) motivos para conseguir, como este ano, se tudo correr bem e eu passar de 

ano ele leva-me para paris com ele, vou la de férias. O meu irmão também me 

influencia muito e se eu lhe influenciar ele influencia-me a mim. Sem ele, eu 

não sei onde estava agora. 

Se eu não conseguir passar vão me pressionar ainda mais e eu não gosto de 

ser pressionado, gosto de levar as coisas com calma. E o meu pai diz-me 

sempre isso, só que a minha mãe dá-lhe a volta a cabeça. Os meus pais dizem 

que é bom estudar (...) Sou o seu motivo para continuar os estudos e se eu não 

estudar ele não consegue fazer nada.  

 

  



 

XXXV 
 

Entrevista Semiestruturada - A14 

 

 

P.1: Fala-me das tuas perspetivas futuras? 

R.: Quero acabar o 12º ano claro(...) e depois se calhar seguir a área de 

desporto. 

P.2: Fala-me do curso que queres seguir e as motivações para essa 

escolha? 

R.: Alguma área relacionada com o desporto, porque foi sempre o que eu 

gostei de fazer, sempre soube bem fazer desporto, então quero fazer uma 

coisa que gosto 

P.3: Que áreas te suscitam maior interesse no mundo do trabalho e 

respetivas razões? 

R.: Não tenho muita cabeça para aquilo, mas gosto de ciências, de..., não é 

ciências, físico-química. Acho interessante, não tenho muita cabeça, mas acho 

interessante (...) Gosto de fazer coisas novas, sou um bocadinho curioso. 

P.4: Relata os motivos para as tuas indecisões? 

R.: (...) 

P.5: De que forma és incentivado(a) para prosseguir os estudos? 

R.: A minha mãe incentiva-me. 

P.6: Quem são as pessoas que te influenciam, e através de que 

estratégias é que elas contribuem para te ajudar? 

R.: Ninguém me influencia em concreto, sou eu que quero mesmo seguir. As 

vezes faço(...) penso.  

 

 

  



 

XXXVI 
 

Entrevista Semiestruturada - A15 

 

 

P.1: Fala-me das tuas perspetivas futuras? 

R.: Quero trabalhar, na área de desporto, se não houver, quero trabalhar em 

qualquer coisa. 

P.2: Fala-me do curso que queres seguir e as motivações para essa 

escolha? 

R.: Quero seguir o curso de desporto, porque faço muito desporto e quero 

aprender sobre isso, mais nada. 

P.3: Que áreas te suscitam maior interesse no mundo do trabalho e 

respetivas razões? 

R.: Sei la... tanta coisa. Ser médico, ser dono de alguma coisa (...) empresas e 

isso. Porque têm uma responsabilidade maior. 

P.4: Relata os motivos para as tuas indecisões? 

R.: Não tenho indecisões, quando acabar 12º ano quero ir trabalhar. Não quero 

ir para a faculdade. 

P.5: De que forma és incentivado(a) para prosseguir os estudos? 

R.: Para ter um futuro melhor, sei la (...). é isso (...) para ser alguém na vida. 

P.6: Quem são as pessoas que te influenciam, e através de que 

estratégias é que elas contribuem para te ajudar? 

R.: A minha mãe, os professores, os meus amigos, a minha família. Se quiser 

ser alguém na vida temos de acabar os estudos, se não, não vou ser ninguém 

(...) e mais coisas (...) falam comigo e dizem que se eu não tiver estudos não 

vou a lado nenhum. 

 

  



 

XXXVII 
 

Entrevista Semiestruturada - A16 

 

 

P.1: Fala-me das tuas perspetivas futuras? 

R.: Vou continuar estudar e depois na faculdade quero seguir psicologia. 

P.2: Fala-me do curso que queres seguir e as motivações para essa 

escolha? 

R.: Quero seguir humanidades e depois conseguir na área da psicologia, 

porque gosto. 

P.3: Que áreas te suscitam maior interesse no mundo do trabalho e 

respetivas razões? 

R.: Medicina, só. Porque é, sei la (...) abrange muita coisa (...) 

P.4: Relata os motivos para as tuas indecisões? 

R.: Não tenho. 

 P.5: De que forma és incentivado(a) para prosseguir os estudos? 

R.: Bem (...) os meus pais dizem para continuar a estudar (...) dizem que é 

melhor para o meu futuro. 

P.6: Quem são as pessoas que te influenciam, e através de que 

estratégias é que elas contribuem para te ajudar? 

R.: Os meus pais, dizem para não seguir os exemplos dos meus irmãos. 

 

  



 

XXXVIII 
 

Entrevista Semiestruturada - A17 

 

P.1: Fala-me das tuas perspetivas futuras? 

R.: Não sei ainda, estou muita indecisa, porque não sei (...) há muitas coisas 

ainda não pensei bem (...), há muitas escolhas, não sei. 

P.2: Fala-me do curso que queres seguir e as motivações para essa 

escolha? 

R.: Medicina, o que eu queria era seguir era medicina, só que as minhas notas 

não são assim muito boas para isso.  

P.3: Que áreas te suscitam maior interesse no mundo do trabalho e 

respetivas razões? 

R.: A área da saúde (...), sempre quis ser médica só que prontos (...) há muitas 

coisas (...) mas interessante para mim é medicina.  

P.4: Relata os motivos para as tuas indecisões? 

R.: Não quero me estar a meter, porque se calhar vou me estar meter nisso e 

não vou conseguir e vou andar ai a estudar muito tempo para nada. Eu não sei 

se consigo seguir isso, é muito difícil. 

P.5: De que forma és incentivado(a) para prosseguir os estudos? 

R.: Sou incentivada pela minha mãe, a minha mãe ta sempre a dizer (...) se 

não estudar como vai ser, não arranjas trabalho, com o nono ano não arranjas, 

ta sempre a dizer isso. 

P.6: Quem são as pessoas que te influenciam, e através de que 

estratégias é que elas contribuem para te ajudar? 

R.: A família e os professores também, eles não podem fazer grande coisa (...) 

avisam-me que as coisas não tao fáceis, arranjar trabalho mesmo para quem 

tem o 12º ano é fácil, quanto mais para mim que tenho o nono ainda. Pronto 

dizem me assim estas coisas e eu fico a pensar, depois o que vai ser de mim... 

vou ter a minha vida não é. 

 



 

XXXIX 
 

Entrevista Semiestruturada - A18 

 

 

P.1: Fala-me das tuas perspetivas futuras? 

R.: Eu quero ser atriz, quero ir trabalhar (...) sei la. Vou continuar a estudar, sei 

la (...). 

P.2: Fala-me do curso que queres seguir e as motivações para essa 

escolha? 

R.: Quero seguir artes, é uma coisa que eu gosto de fazer, já tenho assim 

experiências é o que eu mais gosto, teatro , dança, e assim. 

P.3: Que áreas te suscitam maior interesse no mundo do trabalho e 

respetivas razões? 

R.: Sei la (...) não sei (...) o que eu gosto mais mesmo é de artes. 

P.4: Relata os motivos para as tuas indecisões? 

R.: Acho que não é fácil este curso, Eu quero conseguir entrar, tenho de 

estudar muito, e tenho que ser melhor nas coisas que tenho de fazer. 

P.5: De que forma és incentivado(a) para prosseguir os estudos? 

R.: A minha mãe ta sempre a dizer para eu estudar, para conseguir ser alguém 

na vida, para conseguir chegar aos meus objetivos. 

P.6: Quem são as pessoas que te influenciam, e através de que 

estratégias é que elas contribuem para te ajudar? 

R.: A minha mãe, as minhas tias, o meu padrinho, toda a gente que me 

conhece tenta ajudar-me e influenciar-me a eu chegar aos meus objetivos. 

Costumam dizer para eu estudar para ser alguém na vida, para conseguir fazer 

o que eu gosto e assim essas coisas. 

 

  



 

XL 
 

Entrevista Semiestruturada - A19 

 

 

P.1: Fala-me das tuas perspetivas futuras? 

R.: Estudar para depois conseguir ter uma carreira, na área da medicina, mas 

acho que não vou conseguir (...) vou começar a pensar noutra. 

P.2: Fala-me do curso que queres seguir e as motivações para essa 

escolha? 

R.: Para o 10º, ciências e tecnologias, porque é o que tem mais saídas. 

P.3: Que áreas te suscitam maior interesse no mundo do trabalho e 

respetivas razões? 

R.: Medicina, e direito também, sei la (...) é a que se ganha mais e o que eu 

gosto mais de fazer. 

P.4: Relata os motivos para as tuas indecisões? 

R.: Sei la (...) vou ter de se pensar muito. 

P.5: De que forma és incentivado(a) para prosseguir os estudos? 

R.: Pelos meus pais, querem que eu tenho uma vida melhor que a deles, que 

tenha mais estudos que eles (...). 

P.6: Quem são as pessoas que te influenciam, e através de que 

estratégias é que elas contribuem para te ajudar? 

R.: Os meus pais e os professores também, os meus pais dizem e obrigam-me 

a estudar e os professores também, dizem que é bom, que tenho de estudar 

para conseguir ser alguém na vida. 

 

  



 

XLI 
 

Entrevista Semiestruturada - A20 

 

 

P.1: Fala-me das tuas perspetivas futuras? 

R.: Quero (...) quero seguir o meu sonho e ajudar a minha família. 

P.2: Fala-me do curso que queres seguir e as motivações para essa 

escolha? 

R.: Se é ciências ou humanidades é isso. É humanidades que quero seguir, 

porque  aquilo que quero ser está dentro das humanidades. Quero ser 

assistente de bordo. 

P.3: Que áreas te suscitam maior interesse no mundo do trabalho e 

respetivas razões? 

R.: Assistente de bordo, psicóloga e médica, para ajudar os outros. 

P.4: Relata os motivos para as tuas indecisões? 

R.: Porque não vai ser fácil, mas vou prosseguir o meu sonho, mas não vou 

desistir.  

P.5: De que forma és incentivado(a) para prosseguir os estudos? 

R.: Sou pela minha mãe, por exemplo (...) ela não quer que siga o exemplo 

dela, para ser alguém na vida. 

P.6: Quem são as pessoas que te influenciam, e através de que 

estratégias é que elas contribuem para te ajudar? 

R.: A minha mãe, o meu pai (...) a minha família. Dão me motivação (...) 

querem que eu seja alguém na vida. 

 

 

 

 


