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Resumo 

 

A elaboração deste relatório de estágio decorre como a meta final de um 

sonho há muito ambicionado. Um documento profundamente reflexivo de um 

ano de balanço da iniciação da profissão docente. Todas as inquietudes e 

preocupações vividas ao longo do presente ano letivo. 

Na Escola Secundária de Oliveira do Douro, em Vila Nova de Gaia, 

iniciara este desafio, juntamente com outros três professores estagiários e sob 

as orientações de um Professor Orientador nomeado pela Faculdade de 

Desporto da Universidade do Porto e por um Professor Cooperante da 

respetiva escola. 

O presente relatório discorre na divisão de cinco capítulos. O primeiro 

reporta-se à “Introdução”, breve enquadramento geral do Estágio Profissional, 

o segundo capítulo ao “Enquadramento Biográfico”, um retrato do “eu” e de 

todo o meu percurso académico. O terceiro “Enquadramento da Prática 

Profissional”, refere-se aos procedimentos legais, funcionais e institucionais, 

além das temáticas inerentes ao ser professor e ser professor de educação 

física. O quarto e mais importante capítulo alude à “Prática Profissional”, os 

momentos marcantes do estágio profissional, dos problemas e soluções, das 

preocupações e vivências, angústias e ambições de um ano letivo. Nota 

importante para a inclusão do Projeto de Estudo “Inatividade Física na 

População Feminina” baseada numa problemática bastante patente na 

realidade escolar. Por fim, o último, “Conclusão”, enredo as últimas 

considerações daquele que considero como um verdadeiro e ávido desafio.  

Nem sempre são encontradas as melhoras palavras, as melhores frases, 

nem sei se as há, para narrar, todos os sentimentos que me assolaram nos 

mais que muitos momentos vivenciados durante um ano especial. Um ano que 

estabelecera o fim de um capítulo da minha vida académica, de um sonho de 

uma vida – Ser Professora de Educação Física.  

 

PALAVRAS-CHAVE: ESTÁGIO PROFISSIONAL, EDUCAÇÃO FÍSICA, 

ESCOLA, PROFESSOR.
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Abstract 

 

The preparation of this internship report follows as the ultimate goal of a 

dream long coveted. A deeply reflective document of the balance of my initiation 

in the teaching profession throughout a year, with all worries and concerns 

experienced during the present academic year. 

In the Secondary School of Oliveira do Douro in Vila Nova de Gaia, 

started this challenge, along with three other teachers’ trainees and under the 

guidance of a Teacher Advisor appointed by the Faculty of Sport, University of 

Porto and by a Cooperating Teacher from the school. 

This report discusses the division of five chapters. The first concerns the 

"Introduction", brief overview of Professional Practice, the second chapter in the 

"Biographical Background”, a picture of "me" and my entire academic career. 

The third "A Framework for Professional Practice" refers to the legal 

procedures, functional and institutional, as well as the themes inherent in the 

being a physical education teacher. The fourth and most important chapter 

alludes to the "Professional Practice", the defining moments of the traineeship, 

the problems and solutions, concerns and experiences, anxieties and ambitions 

of a school year. Important note for the inclusion of the Project Study "Physical 

Inactivity in Female Population" based on a quite patent problematic situation in 

school. Finally, the "Conclusion", where I sum the latest considerations of what I 

consider to be a real challenge. 

Not always finding the best choice of words, nor the best sentences to 

narrate all the feelings that struck me during that many moments experienced 

during a this particular year. A year that established the end of a chapter in my 

academic life, and began the dream of a lifetime, to be a Teacher of Physical 

Education. 

 

KEYWORDS: PROFESSIONAL INTERNSHIP, PHYSICAL EDUCATION, 

SCHOOL, TEACHER. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

"A educação do homem começa no momento do seu nascimento; antes 

de falar, antes de entender, já se instrui." 

(Rousseau, 2004, p. 74) 
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O Estágio Profissional (EP) constitui o culminar de um sonho, o 

sentimento de ter alcançado o cume da montanha mais alta. O Evereste da 

formação académica, a meta para a docência. É a etapa final de um processo 

que, apesar de tudo tem de ter continuidade, se bem que mais autónoma e 

segura. O resultado de um sonho pessoal “Ser Professora de Ginástica”. 

O EP é definitivamente influenciado pela formação inicial e pela prática 

profissional, em que o conhecimento e as capacidades adquiridas são 

finalmente contextualizados. Em última instância, esta etapa simboliza o 

laboratório de uma realidade enquanto docente. 

Relembro um excerto de um poema, cujo autor é desconhecido, mas que 

gostaria de transcrever pela simplicidade com que descreve a essência do “Ser 

professor”. 

“ (…) Ser professor... 

É um vício ou vocação? 

É outra coisa... 

É ter nas mãos o mundo de 

AMANHÃ.” 

 

A elaboração deste documento assenta no pressuposto da experiência 

pessoal de ter o mundo de amanhã nas mãos. O mesmo integra a unidade 

curricular do EP, inserta no segundo ano do segundo ciclo de estudos, 

conducente ao grau de Mestre em Ensino de Educação Física (EF) nos 

Ensinos Básico e Secundário da Faculdade de Desporto da Universidade do 

Porto (FADEUP). 

A base de todo este processo assenta numa tríade complexa – 

investigação, reflexão, ação – condição fundamental para proporcionar um 

ensino direcionado aos alunos. Pelo que a prática deve ser refletida e ajustada 

às necessidades dos mesmos. Segundo Matos (Competência pedagógica do 

professor: Conceito e componentes fundamentais, 1993, p. 471) “A actividade 

do professor ocorre sobretudo num processo de actividade comunicativa em 

que o professor e alunos transformam os seus comportamentos.” 

O que se pretende é que se reflita sobre a prática pedagógica e todas as 

suas inerências, desde adquirir capacidades de autocrítica, questionar, refletir e 
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avaliar o processo de ensino-aprendizagem. Tendo sempre consciência que o 

ato de ensinar está ligado umbilicalmente ao ato reflexivo. 

Esta atitude reflexiva está patenteada em cada capítulo subjacente ao 

Relatório de Estágio Profissional (REP), sendo o mote para um documento 

muito próprio que espelha o percurso de uma formação pessoal. Regendo-se 

por cinco capítulos, de forma a facilitar a perceção de cada momento deste ano 

passado e vivido intensamente.  

O primeiro reporta-se à “Introdução”, o mesmo será dizer a partida de 

uma grande aventura, o segundo capítulo ao “Enquadramento Biográfico” um 

diário pessoal, um retrato do “eu”. O terceiro “Enquadramento da Prática 

Profissional”, refere-se aos procedimentos legais, funcionais e institucionais do 

“Ser professor e ser professor de Educação Física”. O quarto capítulo alude à 

“Prática Profissional”, com todos os temas específicos da prática do EP, tudo 

aquilo que foi realizado ao longo deste ano escolar. Nota importante para a 

inclusão do Projeto de Estudo “Inatividade Física na População Feminina” sob 

alçada de entrevistas a alunas da escola e baseada numa problemática 

bastante patente na realidade escolar. Por fim, a “Conclusão”, as últimas 

considerações de um verdadeiro e ávido desafio. 

A realização do REP não ignora as normas orientadoras para a sua 

realização, deste modo está subdividido nas quatros 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”. Na especificidade de cada área foram 

estabelecidos objetivos de formação pessoal, orientadores de um percurso 

afortunado e ambicioso. Sem nunca ignorar, a interdependência natural que as 

une.  

A esta articulação é subjacente o contexto escolar, as especificidades 

associadas à docência e uma atitude reflexiva. Tão necessárias e 

imprescindíveis no quotidiano de um complexo processam ensino-

aprendizagem, num contexto escolar particular, como o vivido neste ano letivo. 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. ENQUADRAMENTO BIOGRÁFICO 

 

 

“… Eles não sabem, nem sonham, 

que o sonho comanda a vida, 

que sempre que um homem sonha 

o mundo pula e avança 

como bola colorida 

entre as mãos de uma criança.” 

(Gedeão, 2007, p. 105) 
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2.1 O sonho comanda a vida 

 

O que queres ser quando fores grande? 

E tudo começou com esta simples questão. A resposta foi sempre a 

mesma – Ser Professora de Ginástica – convicta e destemida. Nunca quis ser 

como as outras meninas, ora cabeleireira ora cantora. Para aqui chegar o 

caminho foi longo, envolto em obstáculos, com os dias, meses e anos a 

avançarem como se de uma corrida de barreiras se tratasse. 

Cada passo dado sob influência de uma única certeza, assente nas 

vivências e na educação absorvida pelos meios mais formais ou até informais. 

Uma personalidade construída em alicerces seguros e fortes à medida que as 

folhas dos calendários voavam ao sabor do tempo. 

No fundamental, devo à educação familiar e à formação académica o 

gosto e o prazer do ensinar e a vontade de aprender. Não posso negar que a 

informação genética contribuiu para a minha escolha, mas muito antes de 

imaginar que estou finalmente próxima da concretização de um sonho, o 

percurso para aqui chegar ainda foi longo.  

Quando me acode a memória, recordo-me ainda dos tempos de infantário 

em que ingressei no Ballet e na Ginástica, ao mesmo tempo que aprendia a 

gatinhar já fazia tentativas de dar “cambalhotas” e vestia o “tutu”. Ao contrário 

da castração imposta pelas perigosidades atuais, foi-me permitido brincar na 

rua, subir às árvores e sujar-me na terra. Fui o que ainda hoje se denomina por 

“Maria-rapaz”. No meu quarto de brinquedos lado a lado poderia encontrar uma 

bola, um carro e uma boneca. Já na escola, a minha área do recreio predileta 

sempre foi o campo de jogos, em qualquer torneio ou atividade escolar ali 

estava eu, a primeira a inscrever-se.  

O ponto de viragem, a escolha final e definitiva. Após ter experienciado 

um leque alargado de modalidades desportivas, recaiu na modalidade de 

atletismo aquando dos primeiros contactos em contexto escolar. Não me 

esqueço que após uma vitória cheguei a casa e anunciando a novidade, proferi 

em voz alta: Quero Correr. O atletismo passou a ser intrínseco à minha 

existência, dez anos como praticante federada e dois anos como treinadora. O 

sucesso foi rapidamente atingido, tendo ganho títulos Regionais e Nacionais, 
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individualmente e coletivamente, e participações internacionais. Confesso que 

todos estes anos cimentaram traços na minha personalidade ainda hoje 

perfeitamente vincados, tal como a disciplina, organização, responsabilidade, 

autonomia e espírito de sacrifico que a modalidade sempre exigiu. 

Não havia margem para dúvida na hora de escolher e optar pela área a 

seguir no Ensino Secundário. A mudança de escola não foi tão alarmante como 

achei que seria, uma vez que todo o meu percurso escolar fora num colégio, 

com elevados níveis de exigências e rigor. A Formação Técnica de Desporto, 

não estava longe da exigência a que vinha habituada. Esta formação contribuiu 

de forma muito positiva para as minhas competências como futura profissional 

de EF. Cimentei a motivação, o gosto e o prazer pelo desporto no seu estado 

mais puro e verdadeiro. 

A entrada na Faculdade era o passo seguinte para a concretização do 

sonho e como não poderia ser, a primeira opção foi a FADEUP. Ultrapassado o 

desafio e as incertezas das colocações, estava na hora de dar mais um grande 

passo. Com a mudança de ciclo de ensino, mudei também a minha residência 

e tracei o caminho para a independência. Chegara o momento de por à prova 

tudo aquilo que sou, chegara o momento de “sair debaixo da asa da mamã”. É 

verdade que o apoio familiar foi fundamental para ultrapassar todas as 

implicações desta etapa.  

As exigências do curso levaram-me ao abandono do desporto federado e 

a minha carreira como atleta. Não me arrependo da escolha, visto que a 

mudança dos tempos veio dar-me razão na opção de estabelecer como 

prioridade a minha formação académica na procura de uma carreira 

profissional estável e mais segura. No entanto, não consegui “desligar-me” da 

competição desportiva, integrando-me por diversas vezes nas equipas e 

delegações da Faculdade e da Universidade do Porto nas mais variadas 

modalidades, tendo inclusivamente ganho um Galardão por Reconhecimento 

Desportivo Universitário, no ano de 2011. Já durante o percurso académico 

encontrei outro modo de cultivar a paixão pelo atletismo, através da 

Metodologia de Alto Rendimento, que me proporcionou as primeiras 

experiências como treinadora da modalidade. Um projeto que abracei por dois 

anos, nos escalões de formação, por considerar uma lacuna na modalidade a 

nível local e nacional.  
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Na mesma linha de pensamento, a eleição de ingressar no Mestrado de 

Ensino, após a Licenciatura pareceu-me ser a mais óbvia. Tinha de continuar a 

percorrer o meu sonho.  

Todas estas experiências inesquecíveis, despertaram-me a paixão e 

admiração pelo desporto. A filiação e o sentido de pertença nos clubes 

contribuíram para um conhecimento da modalidade na íntegra. Sendo o 

desporto dotado de princípios, normas e valores, não é difícil perceber que a 

construção da minha personalidade foi desenvolvida a par do meu crescimento 

desportivo. O sentido de responsabilidade, de superação, capacidade de 

trabalho, gestão de tempo e postura social são os que mais destaco, pela 

transferência ao EP. A minha atuação foi pautada por este entendimento, 

fomentado na minha formação pessoal e profissional. 

 

 

2.2. Estágio profissional e expectativas 

 

O EP é o último passo, mas numa retrospetiva ainda há muito para fazer 

e aprender. Socorro-me de uma analepse para recordar os primeiros 

assombros do meu percurso. Chegara a hora de perceber qual o resultado das 

escolhas e da perseguição de um sonho. Tal como, o conhecimento, as 

aprendizagens e a construção de valências dignas de uma futura docente 

conseguidos durante os anos de formação académica.  

As pretensões centram-se na reunião de todas as equações inerentes ao 

processo de formação, resultante de uma fórmula que alicerce a minha atuação 

e me leve ao sucesso. Não esperava que as soluções estivessem ao virar das 

páginas, tal como um livro de matemática. Tinha de ser eu, a desconstruir o 

problema, errar e descobrir a solução. Tal como refere Twain (cit. por Bento, 

2008, p. 36) “Para aqueles que têm apenas um martelo como ferramenta, todos 

os problemas parecem pregos.” 

Era atroz a ansiedade e os receios iniciais, os pensamentos pairavam 

sobre as incertezas de enfrentar um novo desafio, uma dicotomia entre o medo 

e a superação. Estarei preparada para esta fase? Serão a minha experiência e 

o meu conhecimento suficientes? Algumas destas dúvidas eram minimizadas 
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pela confiança e pelos conhecimentos já adquirido. É a primeira vez que 

contacto com a realidade de uma escola pública, por sinal uma realidade bem 

dispare da que conheço. Queria acima de tudo, inteirar-me no ambiente 

escolar.  

Contudo, foi surpreendente a ligação e o trabalho colaborativo bem 

vincada de toda a comunidade escolar, mais concretamente no seio do grupo 

disciplinar de EF, acolhendo-me de um modo fraternal. 

Muito embora, esta tarefa seja facilitada e amparada por pilares 

fundamentais e cuja experiência e estatuto falam por si, Professor Orientador 

(PO) e Professor Cooperante (PC). Entenda-se que não seria possível o 

cumprimento do EP sem esta relação colaborativa, pelos frutos do próprio 

desempenho em todo o processo de ensino. 

“Pensar supervisão e praticar supervisão não implica olhar de cima para 

baixo, para, trespassando com esse mesmo olhar o sujeito formando, o 

pressionar a reproduzir acriticamente as práticas dos seus mentores.” (Alarcão, 

1995, p. 5) 

Para este desafio tracei metas e objetivos, mas acima de tudo pretendia 

incitar o gosto pela prática desportiva nos alunos, reiterando o pressuposto do 

desporto. No sentido de proporcionar o homem como um ser invulgar e distinto, 

fazendo dele próprio uma entidade de elevação física, ética e espiritual, (Tani 

et al., 2006). Influenciar os alunos para conceitos de vida ativa e propiciar 

melhor qualidade de vida. Tal como, a intencionalidade de formar jovens 

cidadãos, capazes de se distinguir do mundo contemporâneo, pela dignidade, 

respeito, justiça e nobreza. 

Consciencializada das capacidades e das fraquezas, é no processo de 

planificação e escolha de exercícios face aos conteúdos programáticos a 

lecionar que se centram as dificuldades. Ainda mais notórias nas modalidades 

menos vivenciadas e com um nível inferior de conhecimentos. Tendo 

procurado amenizá-las, acudindo-me aos recursos disponíveis. Bem como, 

estabelecer estratégias eficazes de organização dos alunos e dos próprios 

exercícios facilitadores de aprendizagem. Do mesmo modo, que a capacidade 

de gestão de tempo, comunicação e liderança na aula serão certamente os 

pontos fortes da minha atuação. Fruto de todas as experiências e vivências 

desportivas anteriores. Admito, ainda que a fidelização em clubes federativos e 
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os estreitos contactos que mantive nas diferentes modalidades auxiliam o 

desempenho enquanto professora. No entendimento e pelo transfere que esse 

mesmo conhecimento proporciona noutras modalidades. 

As maiores expectativas passarão por desmistificar o decurso de ensino à 

medida que adquiro mais conhecimentos e competências numa perspetiva de 

eficácia e eficiência no ato de desconjuntar o puzzle que é o próprio processo 

de ensino-aprendizagem.  



 
 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. ENQUADRAMENTO DA PRÁTICA PROFISSIONAL 

 

Escola Secundária de Oliveira do Douro – V. N. Gaia 
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3.1. Enquadramento do Estágio Profissional 

 

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

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

Ensinos Básico e Secundário da FADEUP. 

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

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

institucionais vigorantes – Regulamento do curso de Mestrado em Ensino de 

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

da FADEUP e Regulamento Geral dos Segundos Ciclos da Universidade do 

Porto. 

A prática pedagógica ocorre no contexto real com duração de um ano 

letivo, sendo supervisionada por um PO e um PC, vinculados à própria 

faculdade e escola, respetivamente. Os primeiros fios desta história foram 

tecidos na Escola Secundária de Oliveira do Douro (ESOD), em Vila Nova de 

Gaia, tendo a cargo a turma B do 9º ano de escolaridade, com um total de 24 

alunos. 

O EP entende esta prática gradual e orientada como meio do 

desenvolvimento pessoal e profissional face às exigências impostas por esta 

profissão. Retrata o projeto de formação, a ponte entre os conhecimentos e a 

prática na distinção de papéis do estudante ao professor. Fundamentalmente, 

adotar uma atitude reflexiva e crítica, estabelecer relações de cooperação e 

exercer funções de gestão e organização. Tendo em vista, a prática de um 

ensino seguro e eficiente. 
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3.2. Escola Secundária de Oliveira do Douro 

 

No ano letivo de 1976/77, a ESOD iniciou as suas atividades letivas nas 

instalações do Colégio do Sardão, tendo mudado para as instalações atuais 

situadas na freguesia de Oliveira do Douro em 1982.  

A freguesia constitui-se como uma das maiores da área metropolitana do 

Porto e, das que mais tem evoluído no concelho de Vila Nova de Gaia, nos 

últimos anos. A escola serve prioritariamente a população de Avintes, Oliveira 

do Douro e Vilar de Andorinho na área periurbana da cidade, onde predominam 

algumas indústrias, comércios e serviços e a atividade agrícola é pouco 

significativa. A taxa de desemprego é superior à média nacional (10%, em 

censos 2001), cuja explicação se centra no baixo grau de escolaridade e 

qualificação profissional existente. A escola é circundada por diversos clubes 

desportivos com as mais variadas modalidades, sendo o futebol o mais 

abrangido.  

Como sucedido no ano letivo transato, a escola acolheu três núcleos de 

estágio, um representativo do Instituto Superior da Maia com três professores 

estagiários e dois da FADEUP, núcleo II com três e núcleo I com quatro. Este 

último, ao qual me integro, juntamente com os Professores Estagiários (PE) 

Constantino Dias, Jorge Reis e Pedro Carneiro, tendo como PO – Mestre José 

Guilherme Oliveira e como PC- Professor Francisco Fernandes. 

A lecionação da disciplina de EF na escola materializa-se em três 

espaços distintos – um pavilhão polidesportivo, e dois espaços exteriores, 

definidos como exterior 1 e 2. O pavilhão encontra-se dividido em dois espaços 

– G2, figurando 2/3 do espaço e o G1, figurando 1/3 do espaço, onde usualmente 

é lecionada a modalidade de ginástica, devido à sua proximidade com o 

espaço de arrumação do material para a modalidade enunciada. O Exterior 1 

carateriza o campo de futebol com relva sintética e o Exterior 2 figura o espaço 

cimentado, onde está presente uma área para a prática de Basquetebol e 

Andebol e um corredor com quatro pistas com caixa de areia para a prática da 

modalidade de Atletismo. 

A escola possui ainda material diversificado e rico para a prática de 

diferentes modalidades curriculares e alternativas, tais como: patinagem, kin-



17 
 

ball, râguebi e corfebol. Tendo em conta o relatório do inventário deste ano 

letivo, realizado por todos os núcleos de estágio, não foi necessária a aquisição 

de muito material devido ao bom estado de conservação do material desportivo 

disponível. À exceção de novas bolas de futebol, volantes e raquetes de 

badminton e, ainda os arranjos necessários aos aparelhos de ginástica - 

minitrampolim e plintos. 

Tendo por base os resultados do relatório da avaliação externa da ESOD, 

realizado pela equipa de avaliação que visitou a Escola entre 25 e 26 de 

Fevereiro de 2008, resumidamente, foram obtidas as seguintes conclusões:  

 

Pontos Fortes  

 motivação e empenho do corpo docente, reconhecidos pela 

comunidade educativa em geral; 

 resultados dos exames de 12º ano (2007), em Português, 

Matemática e História, superiores à media nacional e com 

diferença pouco significativa entre a classificação de exame 

e a classificação interna final; 

 boa organização e dinamização da biblioteca/centro de 

recursos; 

 ação do Conselho Executivo na conservação e manutenção 

das instalações; 

 trabalho desenvolvido pelos Diretores de Turma no 

acompanhamento e orientação dos alunos e respetivas 

famílias. 

 

Pontos Fracos  

 fragilidade e a falta de consistência na articulação horizontal 

dos departamentos e na sequencialidade entre os diferentes 

ciclos de aprendizagem, em particular entre os 2º e 3º ciclos; 

 débil participação dos pais /encarregados de educação na 

vida da Escola e no acompanhamento dos seus educandos; 

 reduzida adesão e pouco envolvimento dos alunos nas 

atividades extracurriculares; 
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 ausência de supervisão da prática letiva em sala de aula; 

 oportunidades da ESOD; 

 alargamento da oferta curricular que poderá proporcionar 

aprendizagens e saberes que facilitem a integração dos 

jovens no mercado de trabalho. 

 

Ao nível dos constrangimentos passara pelo orçamento que poderá não 

permitir fazer face às necessidades de manutenção da escola, tendo em 

consideração a sua antiguidade e a dimensão do espaço envolvente. 

Atualmente, ainda se encontram muito presentes estas conclusões. Dos 

pontos fortes, a capacidade de trabalho e motivação do corpo docente, tal 

como o esforço dos diretores de turma no acompanhamento dos alunos; dos 

fracos, a débil ou quase nula adesão dos alunos nas atividades 

extracurriculares, como é o caso do Desporto Escolar (DE); das oportunidades, 

a escola oferece já um variadíssimo leque de oferta curricular; já nos 

constrangimentos, um agravamento pela conjuntura económica atual do país, 

não havendo perspetivas de melhoria nos anos conseguintes. 

 

 

3.3. Turma 9º B 

 

O principal propósito da realização desta caracterização da turma do 9º B 

da ESOD foi a necessidade de conhecer os alunos desde o primeiro momento. 

Para elaborar esta caracterização recorri a um inquérito que foi entregue 

aos alunos na primeira aula do ano, e a partir deste realizei uma análise 

estatística de todos os dados recolhidos que serão seguidamente 

apresentados. As questões colocadas evidenciaram a disciplina de EF, os 

dados biográficos, constituição do agregado familiar, dados antropométricos e 

de saúde, situação escolar do ano letivo transato e ocupação dos tempos livres 

de cada aluno.  

A turma é constituída por 24 alunos, sendo que 15 são do sexo feminino e 

9 do sexo masculino. Relativamente, às idades, estas encontram-se 

compreendidas entre os 14 e os 15 anos. A maioria dos alunos possui 
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residência nas proximidades da escola, nas freguesias de Mafamude e Vila 

Nova de Gaia, não necessitando de transporte para se dirigirem à mesma. Os 

agregados familiares são compostos na sua maioria pelos pais e irmãos, 

constituído por 4 ou 5 pessoas. Os agregados com mais de 5 pessoas 

correspondem aos alunos que têm mais de três irmãos. Sendo que a maioria 

apenas têm um, com dois ou nenhum, os números são muito reduzidos.   

No que diz respeito às habilitações literárias dos encarregados de 

educação dos alunos, estes são bastante instruídos, na medida em que mais 

de metade possui o12ºano ou curso superior.  

No campo da saúde e dados antropométricos, a turma não apresenta 

grandes oscilações em termos de peso. Embora possamos identificar alunos 

com excesso de peso. As patologias que a minoria dos alunos detém não são 

graves - asmáticos, escoliose e renite alérgica. Nem todos respeitam as horas 

indicadas de sono para crianças/jovens desta idade. A maioria dos alunos tem 

hábitos alimentares adequados, fazendo no mínimo cinco refeições diárias. 

Nas perguntas mais direcionadas à disciplina de EF, os pontos menos 

positivos são o número bastante reduzido de alunos que tomam banho após o 

final das aulas, a ingestão praticamente nula de alimentos antes das aulas e a 

taxa elevada de sedentarismo. 

Segundo os dados recolhidos, o nível da turma na disciplina de EF é 

bastante alto, não havendo qualquer negativa. Nas modalidades prediletas 

destacam-se o Futebol e o Basquetebol e nas menos a ginástica, no caso dos 

rapazes, e futebol, no caso das raparigas.  

Os tempos livres são passados entre os jogos de computador, televisão, 

conversas entre amigos e alguma atividade física (AFi). Apesar do pouco 

tempo livre, o local onde os alunos despendem a maior parte do seu tempo é 

na própria casa ou em casa de amigos.  

Esta análise serviu essencialmente para poder atuar e alertar os alunos 

para alguns hábitos menos saudáveis presentes nas suas rotinas diárias. No 

final do ano, verificaram-se algumas mudanças, como o caso da alimentação 

antes das aulas. Mas este é ainda um processo longo e demorado. Nem 

sempre é fácil alterar rotinas e comportamentos, quando estes são 

comportamentos semelhantes no grupo. 
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3.4. Ser Professor, Ser Professor de Educação Física 

 

Atualmente, existe uma mudança de paradigma, uma desvalorização da 

profissão. Mas convém não esquecer que a história de qualquer um começa a 

escrever-se na escola, muito antes de traçar o seu futuro profissional. 

Lado a lado, a sociedade debate-se com uma crise de valores, a partilha 

deu lugar ao egoísmo, a solidariedade foi substituída pelo altruísmo. Ser 

professor é cada vez mais uma profissão complexa. Diariamente surgem 

problemas na sala de aula que deveriam ser resolvidas fora dela, ou 

simplesmente combatidas em casa. É aquele que se aponta o dedo, o que se 

espera que falhe, de quem se fala tão mal mas que não existe substituto. 

Torna-se urgente restabelecer o conceito de ser professor (Almeida, 2009). 

A identidade do profissional da educação constitui um processo longo e 

emaranhado em regras, valores e códigos provenientes do próprio grupo 

profissional. Não obstante da construção de cada um, o caminho seguido e a 

realidade que encontra. São precisamente os fatores do ensino massificado, da 

multiculturalidade e das constantes mutações da sociedade que transformam a 

vida do professor numa perfeita anacronia (Cunha, 2008). 

Contrariando este conceito da massificação escolar, o professor não deve 

estereotipar os alunos, mas sim diferenciar e combater o insucesso escolar. As 

desigualdades nas aulas terão de ser combatidas através de estratégias 

implementadas na gestão da disciplina. A adoção de pedagogias diferenciadas, 

a criação de ateliês, o grau de complexidade das tarefas e até a reformulação 

das avaliações são incrementos positivos ao progresso dos alunos. Embora 

incorra no primeiro pensamento, a aplicabilidade dos mesmos a alunos que 

demonstram mais dificuldades e problemas. É necessário não esquecer 

aqueles alunos que para quais as tarefas são demasiado simplificadas e 

acessíveis, sob pena de ser o próprio professor a incorrer no erro da 

descriminação (Perrenoud, 1993). 

Ao “Bom” professor exige-se muito mais que a simples ação de ensinar 

(Mialaret, 1991). A preocupação perante quem ensina, quem são, o que fazem, 

o que querem, mas sobretudo a preocupação de formar cidadãos. Entenda-se 

este conceito pela simbiose da competência - conhecimentos e capacidades 
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adquiridas ao longo da formação do docente; desempenho - comportamento e 

atitude na atuação; eficiência – impacto das ações e ensino (Cunha, 2008). 

Citando Cunha (Ser Professor: Bases de uma sistematização teórica, 2008, p. 

84) “ (…) alguém psicologicamente equilibrado, emocionalmente estável 

(disponibilidade afetiva positiva), social e interessado pelos alunos, ajudam a 

descortinar aquilo a que chamamos um “bom” professor.”  

A competência profissional do professor reclama conhecimento da 

matéria de ensino, domínio didático, ser conhecedor dos métodos de 

aprendizagem e poder de comunicação. Esta competência é determinada por 

variados fatores resultantes da formação do indivíduo, relações sociais e 

recursos disponíveis na escola. O professor competente tem, essencialmente, 

de ser capaz de fomentar o progresso e melhoria nas aprendizagens dos seus 

alunos. Na figura em baixo estão representados seis paradigmas propostos 

relativos à arte de ser professor, isto é, competências inerentes e basilares à 

profissão e natureza do ensino (Paquay & Wagner, 1994). 

 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1 - Quadro para definir um referencial de competências profissionais. Pela integração de 

seis paradigmas (Paquay & Wagner, 1994, p. 137) 
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O professor visto como “pessoa” singular em pleno desenvolvimento, 

como “ator social” pelas relações sociais e trabalho colaborativo, como 

“técnico” pelos saber-fazer técnicos, como “professor culto” pelo domínio de 

conhecimentos, como “prático-artesão” por ser capaz de agir contextualmente 

e realizar tarefas profissionais, como “prático reflexivo” pela introspeção e 

análise da sua ação (Paquay & Wagner, 1994). 

O ensino de EF compromete-se em primeira instância a formar indivíduos 

e a desenvolver a personalidade dos alunos, sendo um dos seus objetivos 

aperfeiçoar o movimento humano. A esses movimentos incluem entre muitos 

outros, o gatinhar, andar, correr, saltar e lançar. Ao professor de EF cabe a 

árdua tarefa de direcionar o ensino para o movimento e educar a partir do 

corpo. Até porque este é o principal argumento da disciplina, uma das únicas 

que se dispõe ao estudo da corporalidade (Bento & Bento, 2010). Não 

podemos afunilar a visão sobre a EF, pela sua pluralidade de sentidos e 

significados, deve ser vista como uma edificação versátil e diversificada. É 

fulcral que as preocupações do professor prosperem as três grandes 

dimensões de desenvolvimento do indivíduo – cognitivo, afetivo e psicomotor. 

Na medida em que potenciem as habilidades motoras, competências 

autónomas, motivação para a prática desportiva e formação social e moral. Em 

prol da otimização da performance e rendimento do aluno (Bento, 1987). 
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3.5. Ser professor reflexivo 

 

(…) É possível ser-se reflexivo? 

É desejável ser reflexivo? 

Para onde vamos com a nossa reflexão? 

(Alarcão, 1996, p. 173) 

 

A prática docente não pode dissociar-se da reflexão, é fulcral na atividade 

diária do profissional da educação refletir sobre a sua prática. O estado atual 

do ensino provoca no professor uma sede de conhecimento, inquietações 

avassaladoras e transformações emergentes. Não é permitido que estanque a 

sua formação, o seu progresso, o seu aperfeiçoamento. 

O professor enfrenta a sua prática em diferentes condições e conjunturas, 

cada um deles tão díspares e únicos, sob alçada das diversificações das 

culturas, comunidades e localização da comunidade escolar. É importante que 

o mesmo esteja consciencializado e saiba responder perante estas realidades. 

Ao enveredar por este caminho o professor assume-se como um ser 

questionável, com a prontidão necessária de pôr em causa as suas práticas, a 

sua forma de atuar e admite inclusivamente o erro. Tem a capacidade de focar 

os problemas e procurar soluções, dar resposta às dúvidas e inquietações, da 

mesma forma que erra e reformula o erro. É um indivíduo que não tem receio 

de se auto avaliar, nem de colocar em si todas as responsabilidades da sua 

formação. Por conseguinte, desenvolve em si capacidades essenciais de um 

professor reflexivo - observa, analisa, confronta, interpreta e avalia o seu 

processo de ensino. As estratégias para a autoavaliação passam por esta 

análise profissional, quer por vias informais, avaliar as suas aulas e supervisão 

colaborativa, quer por vias formais, uso de questionários. Todo este 

enquadramento procura dar respostas quanto às estratégias escolhidas, 

conteúdo lecionado e às finalidades das aprendizagens na sala de aula. A 

atenção está virada para o professor como principal responsável pela 

qualidade de ensino (Gomez, 1995). 

O profissional não atinge o estatuto de profissional reflexivo quando os 

episódios são esporádicos, pressupõe mais do que intenções e discursos. É 
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um exercício quotidiano, uma forma de estar, uma identidade. A prática 

reflexiva não é conseguida apenas quando o professor deseja somente 

sobreviver numa realidade tão complexa e emaranhada. Tal como refere 

Perrenoud (2002, p. 43) “Um “professor reflexivo” não pára de refletir a partir do 

momento em que consegue sobreviver na sala de aula (…) ele continua 

progredindo em sua profissão mesmo quando não passa por dificuldades e 

nem por situações de crise.” 

Baseado em Schön (1992), as noções de “conhecimento na acção”, a 

“reflexão na acção”, “a reflexão sobre a acção” e “reflexão sobre a reflexão na 

acção” constituem pressupostos da prática reflexiva. O “conhecimento da 

acção” é precisamente os conhecimentos e metodologias adotadas na atuação 

do professor. A “reflexão da acção” e a “reflexão sobre a acção” distanciam-se 

pela temporalidade de reação, isto é, a primeira refere-se a análise da situação 

no momento em que ocorre a ação, sem interrupções, através da observação e 

questionamentos. Por sua vez, a segunda reporta-se ao momento ou após a 

ação, procura descortinar por processos mentais o decurso dos problemas. A 

mais evidenciada e a que mais contribui no crescimento do professor alude à 

“reflexão sobre a própria reflexão da acção”. Destaca-se pela dimensão de 

desenvolvimento profissional mas também pessoal, com uma visão mais 

futurista pelo resultado dessa reflexão recair sobre as ações futuras. Na 

procura de soluções aos problemas que surgirão, prevendo-os, sob um 

contexto social, cultural e até pessoal. O desfecho de todo este processo 

reflexivo resultará na simbiose perfeita entre o conhecimento científico e o 

prático e na procura das melhores estratégias e soluções aos problemas. 

Consequentemente, trará ao professor uma consciencialização da sua atuação 

proporcionadora de um ensino cada vez mais seguro (Cunha, 2008). 

O processo educativo é declarado como complexo e inesperado. A prática 

reflexiva é vista por este prisma como mediadora na relação de proximidade 

entre a ciência e o professor. Ao último é exigido que não suspenda a sua 

formação aquando o alcance da experiência, mas que torne o seu percurso 

incompleto e diligente diante de um sistema de ensino plural e inconstante 

(Alarcão, 1996). 

No EP tornou-se mais que evidente a importância de refletir cada passo 

dado, cada opção tomada, cada escolha em detrimento de outra. Tal como, a 
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reflexão de uma prática inusitada com intuito de prever a ocorrência de 

problemas e diminuir o erro. No cerne da questão, ser capaz de responder 

prontamente às inquietações do dia-a-dia. Neste episódio, imperava o espírito 

reflexivo, quer pelas oportunidades de observar os colegas, pelas reflexões 

com o PC e núcleo de estágio, bem como pelas próprias considerações das 

aulas e atividades. Considero que a prática reflexiva foi uma ferramenta 

imprescindível à própria perceção do trabalho desenvolvido, à resposta dos 

alunos às tarefas que os incumbia e à conquista da minha autonomia. Convicta 

que a aprendizagem saiu valorizada por esta contribuição da capacidade 

reflexiva. Não tendo ainda o processo completo, penso que será este o 

caminho a seguir.  

O destino não estará ao alcance após o desfecho deste desafio, mas o 

mote está lançado. Estou pronta para iniciar a minha própria conjuntura do ato 

educativo, no sentido de otimizar as capacidades e o crescimento enquanto 

educadora. 
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3.6. Modelos Instrucionais no ensino 

 

O propósito do ensino e da eficácia pedagógica centram-se na 

aprendizagem dos alunos. O professor ao recorrer dos modelos de instrução 

deve ter consciência que não há um modelo de aplicabilidade global. Por 

conseguinte, será necessário encontrar o ponto de equilíbrio adequado e 

coerente aos diferentes envolvimentos do ensino (Mesquita & Graça, 2009). 

A fim de enfatizar este pressuposto são apresentados três distintos 

modelos instrucionais – Modelo de Instrução Direta (MID), Modelo 

Desenvolvimental (MD) e Modelo de Educação Desportiva (MED).  

 

3.6.1. Modelo Instrução Direta 

 

No MID a figura central do ensino é o professor. Nele estão concentradas 

todas as funções inerentes ao processo ensino-aprendizagem, desde o 

controlo, às regras e rotinas implantadas nas aulas. 

Segundo, Rosenshine (cit. por Mesquita & Graça, 2009) exercem tarefas 

como a estruturação das situações de aprendizagem; progressões de 

aprendizagens; definição de critérios de êxito, no mínimo a 80%; instrução 

descritiva e explicações pormenorizadas; prática motora ativa; avaliação e 

auxílio dos alunos.” Rosenshine (cit. por Mesquita & Graça, 2009) afirma ainda 

que na aplicação do MID existem tarefas obrigatórias do professor, nas aulas 

de EF - revisão da matéria previamente apreendida, apresentação de nova 

habilidade ou conteúdo em geral, monitorização elevada da atividade motora 

dos alunos e avaliação e correções sistemáticas em referência aos objetivos 

traçados. 

No que concerne à revisão da matéria previamente apreendida, é uma 

ferramenta de auxílio ao professor na percepção da matéria assimilada pelos 

alunos e dos próprios recordarem a matéria já lecionada. Torna-se fulcral rever 

constantemente a aula anterior, com a simples estratégia de repetir as tarefas e 

estabelecer o paralelismo entre a antiga e a nova matéria. A apresentação de 

nova habilidade ou contéudo geral alude às explicações e demonstrações 

dadas pelo professor antes da prática motora, sempre com o objetivo que o 
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aluno repita a correta execução. A tarefa torna-se tanto ou quanto mais eficaz 

quando,por exemplo a tarefa proporciona uma descrição quer visual, quer 

verbal, invocando palavras-chavee saliente somente o essencial. Na 

monitorização elevada da atividade motora dos alunos, (Mesquita & Graça, 

2009), referem que o professor certifica-se que os alunos são detentores das 

competências básicas, acompanha permanentemente a atividade dos mesmos, 

recorrendo aos feedbacks, maioritariamente os denominados como feedbacks 

corretivos. É função do professor controlar a atividade motora dos alunos, a 

gestão do tempo de tarefas e a supervisão das mesmas. A taxa de sucesso é a 

fórmula determinante para a transição para uma nova tarefa. Ainda, a avaliação 

e correções sistemáticas em referência aos objetivos traçados reporta-se ao 

planeamento da aula com o fim de alcançar o empenho pretendido. As 

atividades organizadas são tanto promotoras dos níveis de desempenho motor 

como de avaliações. Também nesta tarefa, o professor é responsável pela 

emissão de informação, dirige e organiza a aula e determina os momentos em 

que os alunos intervêm no processo. A informação emitida pelo professor é rica 

em feedbacks positivos e corretivos, no sentido de esta forma de avaliação 

positiva reforçar as respostas motoras e proporcionar motivação aos alunos 

durante as execuções na prática (Mesquita & Graça, 2009). 

O MID é efetivamente mais relevante quando empregue em turmas 

constituídas com alunos de idades inferiores e que apresentem ritmos mais 

baixos de aprendizagem. No entanto, as suas lacunas aparecem nos 

resultados de alunos de desempenho motor semelhante e do facto de não ser 

ajustável a todas as matérias de ensino (Mesquita & Graça, 2009). 
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3.6.2. Modelo Desenvolvimental 

 

O MD é fundamentalmente um modelo didático, no sentido de capacitar o 

professor na adequação das tarefas planeadas à capacidade de compreensão 

e da resposta dos alunos (Mesquita & Graça, 2009). 

No pressuposto de manipulação das condições de aprendizagem, no que 

concerne à sua complexidade, quer por aumento ou diminuição da mesma. É 

ainda importante, considerar a individualidade de cada aluno e ajustar as 

atividades das aulas ao nível de desempenho destes. Não significa que seja 

facilitado o grau de exigência, mas sim criar condições para que os alunos 

sejam capazes de solucionar os problemas e consigam atingir os objetivos. 

Não sendo favoráveis à progressão da aprendizagem, situações 

excessivamente fáceis ou difíceis (Mesquita & Graça, 2009). 

Este modelo reporta-se a uma estreita triangulação entre progressão, 

refinamento e aplicação. Sendo que o primeiro ângulo, expõe a necessidade do 

ensino obedecer a uma lógica de progressão, facilitadora do desempenho do 

aluno e na sua evolução. A complexidade das tarefas ao ser manipulada terá 

de obedecer a esta mesma lógica, não obstante de tornar a aprendizagem 

progressiva e de acompanhar a organização dos conteúdos, ou seja, das mais 

elementares às mais difíceis, das que são conhecidas para as desconhecidas. 

(Rink, 1993). Num outro ângulo, o refinamento foca a execução motora. Nas 

observações e correções dos aspetos fulcrais do desempenho no alcance de 

aprendizagens de qualidade. Ao professor é exigido que aponte elementos 

chave, desconstrua a tarefa por fases, emita feedbacks e instrua as tarefas 

assertivamente. No fundo, o que se pretende é atingir o aperfeiçoamento motor 

por via da exercitação e consolidação (Mesquita & Graça, 2009). Por fim, o 

último ângulo, a aplicação aprimora a contextualização dos conteúdos, 

conferindo-lhes significado e permita ao aluno regular a sua aprendizagem. O 

alcance do objetivo da tarefa depende do próprio objetivo determinado e da 

análise do aluno. Conferindo-lhe responsabilidade e autonomia pelos critérios 

de êxito balizados nas componentes críticas durante a realização (Mesquita & 

Graça, 2009). “A atividade deixa de estar centrado na execução para se situar 

no resultado da ação” (Rink, 1993).  
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Contexto 
Desportivo

Festividade

Evento 
Culminante

Épocas Filiação

Competição 
Formal

Registicos 
Estatísticos

3.6.3 Modelo de Educação Desportiva 

 

O MED pressupõe os conceitos de socialização e afetividade entre os 

sujeitos no processo de ensino-aprendizagem. Na sua base reporta a 

componente lúdica e recreativa, tal como procura envolver os alunos em 

experiências desportivas autênticas (Mesquita & Graça, 2009). 

A sua aplicação fomenta princípios como a cooperação, sentido de 

liderança e um ensino direcionado às capacidades dos alunos, estando 

assente em três eixos essenciais: competência desportiva, literacia desportiva 

e entusiasmo desportivo. Denomina-se como um aluno competente, aquele 

que conhece e evidencia um comportamento apropriado e que seja habilidoso 

nas suas capacidades práticas. Tal como o literato, conhecedor dos valores e 

da terminologia mais específica da modalidade. Sem ignorar o mais entusiasta, 

no gosto e no prazer que retira desta prática e que exalta para além do âmbito 

escolar. (Mesquita & Graça, 2009).  

Este modelo assenta em seis características:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2 - Modelo de Educação Desportiva (Mesquita & Graça, 2009, p. 61) 
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 época desportiva -  pré-época e calendário competitivo; 

 filiação – sentido de pertença dos alunos à sua equipa. 

Associando uma cor, nome, mascote e funções 

diferenciadas como jornalista, árbitro, jogador, dirigente, 

entre tantos outros; 

 competição formal – competição, noção de rivalidade e fair-

play. As equipas têm de ser definidas pelo equilíbrio e 

igualdade de oportunidade para todos os alunos; 

 registo estatístico – registos de comportamentos, estatísticas 

e resultados; 

 festividade – reportagens, cerimónias e claques; 

 evento culminante -  prémios de desempenho e fair-play. 

 

 

A configuração do referido modelo revela-se atrativo para os alunos, pela 

responsabilidade individual e coletiva, componente lúdica, diversidade de 

papéis, relações sociais e pela sua implementação vasta e generalizada a 

qualquer modalidade desportiva. 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. PRÁTICA PROFISSIONAL 

 

Apito, cronómetro, ação… 
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4.1. Organização e Gestão do Ensino e da Aprendizagem 

 

O enfoque deste quarto capítulo é direcionado para a intervenção no EP, 

mais concretamente nas estratégias usadas ao longo deste ano letivo em prol 

do desenvolvimento e êxito escolar dos alunos. 

Esta etapa determinava a rutura do estatuto enquanto aluna para abraçar 

o de professora. Chegara a hora de deixar de sonhar e passar à realidade. Nas 

novas funções estavam incluídas a conceção, o planeamento, a realização e 

avaliação. São estes os processos levados a cabo pelo profissional da 

educação. Mas por onde começar? Como fazer? Como avaliar? Eram tantas as 

perguntas que me assolavam! Estava perante um grupo de alunos que exigiam 

respostas imediatas, esperavam que fosse capaz de lhes proporcionar o 

melhor. E esse melhor, significava entregar-me ainda mais, de ter a capacidade 

de os prender a atenção, criar o gosto pela prática desportiva, ser capaz de 

entusiasmar e motivar, independentemente da modalidade a lecionar.  

A vontade era recíproca, a intenção sempre foi incluir os alunos no 

processo ensino-aprendizagem, torná-los participativos e (re) ativos. Queria ver 

um sorriso cada vez que entravam no espaço de aula, um brilho no olhar a 

cada conquista e após o som do apito final um barafustar descontente. O 

enquadramento da prática profissional consolida o meu desempenho perante 

uma realidade desafiadora e entusiasmante. Tendo por base uma prática 

assumidamente refletida e contextualizada, na procura da concretização de 

objetivos pessoais e profissionais. 
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4.1.1. Conceção 

 

Em busca de uma prática ponderada e assente nos propósitos da 

disciplina, seria capital antes de mais analisar e compreender os seus 

fundamentos nos mais variados documentos. Nomeadamente, a nível escolar, 

o Projeto Educativo, o próprio Regulamento Interno e o Plano Anual de 

Atividades da ESOD; no que se refere ao departamento de expressões, o 

respetivo Regulamento Interno; no interesse da disciplina, o Regimento Interno 

do Grupo de EF, o Regulamento das Instalações Desportivas e os Programas 

Nacionais e Curriculares de EF. 

A base de todo o trabalho desenvolvido neste ano letivo assenta nos 

pressupostos impostos por cada um destes documentos, pelo que foi 

necessário perceber e absorver toda a sua informação. 

O escrutínio de cada documento clarificava as particularidades do 

ambiente escolar, dos seus intervenientes, das normas e critérios pelas quais 

são regidas a própria disciplina.  

O programa da disciplina é visto e disposto como um documento de 

auxílio, um guião dos conteúdos e objetivos de cada modalidade. Foi 

determinante no EP pesquisar exaustivamente, analisar e refletir sobre as 

considerações determinadas para o 9º ano de escolaridade da turma. Embora, 

fosse primordial perceber as dos anos anteriores, pelo encadeamento do 

programa do 3º ciclo. 

A composição do programa tem como linhas orientadoras as finalidades 

da organização curricular e transversal da disciplina; os objetivos entendidos 

pelas competências das áreas gerais e específicas; a orientação metodológica 

pela aplicação do programa, o projeto da disciplina na escola e composição, a 

organização e operacionalização do plano de turma; a avaliação regulada por 

normas orientadoras para o sucesso em EF. 

É dever do professor, selecionar e ajustar as matérias a lecionar sob o 

contexto da realidade escolar, tendo como fio condutor os objetivos e 

finalidades do próprio programa. No entanto, o documento carece desta 

contextualização e não abrange as dificuldades dos alunos nas suas diretrizes. 
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Confesso, que esperava uma maior proximidade entre as determinações das 

modalidades, disciplina e a realidade escolar. O programa disciplinar exclui 

fatores como as condições atuais das escolas, a complexidade e extensão dos 

conteúdos perante os níveis dos alunos e tempo de lecionação, 

respetivamente. As maiores consequências verificam-se nos níveis dos alunos 

e no aperfeiçoamento das suas capacidades. Ao seguir com rigor o programa 

de EF, podemos castrar definitivamente o progresso do aluno, principalmente 

os que apresentam maiores dificuldades. Sem esquecer, que nem sempre as 

escolas se encontram devidamente apetrechadas de materiais e/ou 

equipamentos relevantes à prática das modalidades incluídas dos programas 

escolares. Seguem os exemplos, dos campos adequados à prática de futebol 

de 11, às disciplinas de atletismo ou até às chamadas modalidades 

“alternativas”. 

Mais uma vez, compete à escola e ao professor apropriar o programa da 

disciplina à especificidade escolar. O processo de reajuste não é mais que criar 

um ensino de equidade, onde alunos com mais ou menos dificuldades atingem 

níveis superiores de aprendizagem comparativamente aos seus níveis iniciais.  

A preocupação inicial iria ao encontro deste pensamento, se por um lado 

os alunos apresentavam elevadas capacidades numa ou várias modalidades, 

outros disponham de múltiplas dificuldades. O início de uma modalidade dava 

lugar à análise e reflexão do programa e às tarefas de reajustar e adequar os 

conteúdos às capacidades e níveis de aprendizagem dos alunos. A intenção 

seria prever antecipadamente estes condicionalismos e procurar as melhores 

soluções e estratégias face às dificuldades. Sem ignorar nem abdicar dos 

objetivos e metas de aprendizagem. Não era, de todo, a minha intenção 

desenvolver uma autonomia desmedida, mas potenciar as capacidades dos 

alunos sob as orientações subjacentes à disciplina. 

 

 

 



36 
 

4.1.2. Planeamento 

 

O professor deve encarar o procedimento de planear como um auxílio à 

organização da prática. No sentido mais próprio é a justificação das ações 

tomadas. A relação de complementaridade entre as diretrizes governamentais 

acerca do Programa de EF e as particularidades do contexto de escola 

promove o êxito escolar. Ao passo que ao professor torna-se imprescindível 

uma visão flexível e dinâmica, que o torne capaz de analisar e reajustar a cada 

transformação ou mudança. 

Segundo Vickers (1990) planear implica as competências mais 

específicas do ensino, concretamente as competências de ação do domínio 

motor - habilidades motoras e aspetos fisiológicos e da condição física; as 

competências de conhecimentos do domínio cognitivo - cultura desportiva e 

competências de atitude do domínio sócio afetivo - conceitos psicossociais. 

Assentes nos Modelos de Estrutura de Conhecimento, guiões com o objetivo 

de orientar e enquadrar o processo de ensino de todas as modalidades a 

lecionar durante o ano letivo.  

Na estrutura da ação, o planeamento é realizado sob três níveis: anual, 

unidade didática e aula. 

Uma das primeiras tarefas como professora estagiária foi precisamente 

planear o ano letivo. Seria necessário balizar objetivos, organizar o ensino, 

enquadrar os conteúdos da disciplina às condições materiais, coordenar horas 

efetivas da disciplina com as atividades planeadas para o ano escolar e definir 

critérios e metas adequadas aos alunos. 

É também a este nível de planeamento, que o professor toma 

conhecimento da calendarização escolar, horário da turma e roulement da 

ocupação dos espaços desportivos da escola. Ainda mal tinha iniciado esta 

etapa e já avizinhava as primeiras dificuldades e dúvidas. Que modalidades iria 

lecionar? Como as distribuir? Será que essa distribuição permitia ensinar os 

conteúdos necessários para atingir os objetivos? Não teria conseguido superar 

todas as questões que assolaram sobre esta problemática sem a experiência 
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do PC, que pacientemente e sobre inúmeras tentativas, me coadjuvou a definir 

o planeamento anual.  

Esta tarefa é complexa pela dependência de diversos fatores, veja-se por 

exemplo que o roulement final realizado pelo grupo disciplinar de EF na ESOD 

atingiu quatro versões. De facto, as implicações no ensino podem ser 

determinantes no sucesso dos alunos à disciplina. Há que ter em conta, o 

plano curricular, a análise do contexto, a extensão da matéria de ensino, os 

objetivos para o ano letivo, o formato das avaliações e a interligação das áreas 

da disciplina (Vickers, 1990). 

O foco da estruturação das unidades didáticas recaiu sobre os níveis de 

capacidade e habilidade. Pelo que imperava a necessidade de analisar e tomar 

decisões, tendo em conta os conteúdos implicados no programa da disciplina. 

As tarefas essenciais envolviam a construção de um quadro de conteúdos, 

estabelecer os respetivos objetivos, definir os critérios de avaliação e criar as 

devidas progressões pedagógicas (Vickers, 1990). Na construção deste nível 

de planeamento, não cumpri com o definido pelas obrigações programáticas 

por ter de proceder a alguns reajustes, conforme os níveis de desempenho em 

que se encontravam os alunos da turma. No 9º ano de escolaridade, impera o 

nível avançado mas nem sempre foi possível a sua aplicação. As dificuldades 

que alguns alunos apresentavam, obrigavam a recuar a anos transatos e a 

aplicar os seus conteúdos e objetivos. 

Por conseguinte, no plano de aula estavam implícitas estas adaptações. 

O planeamento de uma aula contende os diversos aspetos fundamentais, 

incluindo a aprendizagem da matéria, a análise do espaço e material da aula, o 

nível de desempenho dos alunos, seleção das matérias de ensino, definição 

dos objetivos tendo em conta as categorias transdisciplinares, monitorização da 

aula e situações de aprendizagem.  

Assim, os exercícios escolhidos para cada aula e para cada modalidade 

tinham como primeiro pensamento as capacidades dos alunos e suas 

potencialidades para a produção de aprendizagem (Bento, 1987). A maior 

dificuldade passava por em detrimento de uns, não prejudicar outros. O foco 

não poderia incidir apenas e só nos alunos com dificuldades. Era necessário 
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adequar as tarefas para aqueles que apresentavam níveis superiores. A cada 

construção de um exercício e/ou de uma aula existiu sempre a preocupação de 

não propor tarefas alheias aos níveis de desempenho dos alunos, 

potenciadoras de desmotivação e desinteresse.  

 

“A situação de não separar os alunos por níveis, foi um erro. Isto porque 

tal como o conselho na reunião de reflexão por parte dos Professores 

Orientador e Cooperante, seria muito mais vantajoso para os alunos, quer para 

os de nível mais baixo como para os mais avançados. Esta questão foi uma 

dúvida que surgiu desde a realização da avaliação diagnóstica, pela ideia de 

que equipas mais equilibradas ajudava a aumentar e facilitar a aprendizagem 

dos alunos. Contudo, pude verificar que é completamente errada, uma vez que 

os alunos mais aptos não são favorecidos por esta situação, pois não há 

evolução, não estão tão motivados por serem tarefas demasiado fáceis para os 

mesmos, já os de nível elementar são os que tiram mais vantagens mas de 

qualquer forma não aprendem da forma que se pretende. Logo não é boa ideia, 

realizar exercícios para a média de aptidão dos alunos na modalidade. Sob 

pena, de não haver aprendizagem no processo de ensino.” (Reflexão da aula 9 

e 10) 

 

“ (…) usei estratégias eficazes para colmatar a falta de interesse e 

entusiasmo por uma modalidade como a ginástica. Perante isto, nas aulas os 

alunos passaram a trabalhar por grupos de forma a criar uma cooperação entre 

os mais hábeis e menos hábeis da modalidade. De forma a explorar, 

igualmente não só a execução dos elementos gímnicos como a execução das 

ajudas a esses mesmos elementos.” (Reflexão da aula 23) 

 

A prioridade passava sempre pelo sucesso dos alunos, pela motivação e 

gosto pela prática desportiva. No entanto, o planeamento das modalidades não 

poderia ser realizado de forma tão linear. As estratégias e intervenções para 

uma, nem sempre resultam com outras. Era necessário proceder a reajustes e 

procurar um plano adequado às suas circunstâncias particulares (Bento, 1987). 
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4.1.3. Realização 

 

A realização sendo uma das tarefas centrais do professor, é aquela que é 

determinada pelas maiores exigências. Estava nesta etapa o significado e o 

valor das anteriores, onde o saber-técnico dá lugar ao saber-prático (Pacheco 

& Flores, 1999). Tornara-se o desafio mais aliciante, assentar a prática em tudo 

aquilo que estava planeado e concebido, provocar a aprendizagem sob a 

condução eficaz da prática. Emergia a concentração de todas as valências 

adquiridas até então, se haviam aquelas para as quais me sentia segura e, 

perfeitamente capaz, haveriam outras cuja inexperiência me faziam temer. 

 

4.1.3.1 Controlo da turma 

 

O currículo desportivo contribuiu positivamente na postura adotada, na 

gestão rigorosa do tempo de aula e controlo da turma. Salvo, situações muito 

pontuais. É certo que a postura mais rígida que apresentara, era por vezes alvo 

de críticas. Mas, foi essa mesma que contribuiu para que, ainda nas primeiras 

aulas, já tivesse assegurado o controlo total da turma. Ainda assim, procurei 

estabelecer relações mais próximas com os alunos, como o caso das 

conversas informais fora do tempo de aulas. 

 

“A aula iniciou-se com a apresentação individual de cada aluno, onde 

procurei estabelecer uma imediata interação com cada um deles.” (Reflexão da 

aula 1) 

 

“Nesta turma, as questões de disciplina estão resolvidas, à exceção de 

alguma situação pontual que prontamente intervenho e sano a questão no 

momento. É verdade que esta postura adotada por mim, desde o inicio do ano 

lectivo me tem trazido muitas vantagens, pelo respeito que ganhei dos alunos. 

Não quero com isto dizer, que não ficarei atenta aos sinais que os alunos me 

dão e aos seus comportamentos. Por outro lado, gostaria de ressalvar que 

apesar de ter esta atitude mais dura, também sei distinguir momentos de 
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brincadeira, confraternização e ligação mais informal com os mesmos. Tendo já 

assegurado o controlo total da turma, o ensino das ações táticas e técnicas 

inerentes ao Basquetebol é agora umas das minhas preocupações”. (Reflexão 

da aula 9 e 10) 

 

 A motivação e a envolvência dos alunos no processo ensino-

aprendizagem seriam metas prioritárias. O objetivo era minorar 

comportamentos desviantes, envolver os alunos nos exercícios propostos e 

criar, por vezes, capacidades de responsabilidade e autonomia.  

 

“Esta mesma distribuição de tarefas, em que por exemplo uns alunos 

mediam, outros preenchiam as fichas de registos ou ainda transportavam os 

pesos teve a intenção de provocar neles, o seu sentido mais autónomo e 

responsável.” (Reflexão da aula 48 e 49) 

 

As planificações das aulas e as escolhas dos exercícios muito 

contribuíram para que desde cedo estivesse assegurado o controlo de turma. 

Como estratégias, procurei implementar atividades diferenciadas, desafiantes, 

mas acima de tudo adequadas às suas capacidades. Tendo como exemplos: a 

lecionação das disciplinas de salto em comprimento e lançamento do peso 

(disciplinas desconhecidas para a maioria dos alunos), com a utilização de 

materiais diferentes, aumento das dinâmicas nas aulas, mais originalidade nos 

exercícios e, ainda a introdução das vertentes competitiva e lúdica. 

“Um dos aspetos que saliento é a diversidade de material, elogiado pelos 

alunos, desde “bolas de piscina para crianças”, adaptados e de material 

improvisado até arcos presos na baliza. “ (Reflexão da aula 50) 

 

A implementação de rotinas foi um fator facilitador do ambiente das aulas 

e do comportamento dos alunos. Desde cedo, as regras foram definidas e, 

acima de tudo cumpridas. As aulas tinham o seu inicio e término num local 

habitual, a distribuição de equipas, a ocupação dos espaços e utilização de 

materiais cumpriam uma lógica no decorrer dos exercícios. Tal como referem 
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Siendentop e Tannehill (Developing teaching skills in physical education, 2000, 

p. 64) “Routines need to be taught as specifically as one might teach how to 

dribble or pass, this means explanations, demonstrations, student practice with 

feedback, and all other elements related to learning sport skills.”  

A primeira preocupação a cada alteração de espaço e/ou modalidade, 

recaia sobre a implementação de novas rotinas De referir, que não senti 

qualquer objeção por parte dos alunos a estas medidas. As rotinas devem ser 

ensinadas, assumindo um grau de importância semelhante ao ensino da 

técnica na apresentação das habilidades. Mas só resultam, caso estes efetivem 

na prática, as que o professor define e ensina à turma (Siedentop & Tannehill, 

2000). 

 

“Iniciei a aula com a respetiva distribuição dos coletes pelos grupos de 

trabalho para a aula, pelo que a transição foi bastante rápida.” (Reflexão da 

Aula 11) 

 

“Uma das preocupações que terei sempre em mente, tem a ver com as 

questões de segurança, isto é, um fator a ser sempre levado em conta em 

todas as aulas. Mas tratando-se de lançamento do peso, os cuidados serão 

redobrados. Tendo criado regras e rotinas bem definidas para que não 

acontecem acidentes.” (Reflexão da Aula 48 e 49) 

 

“ (…) todo o material já estava devidamente colocado nos espaços. 

Situação que facilitou as transições e a organização da aula, assim como a 

própria disposição dos alunos. (…) A disposição de todo o material foi pensada 

para que toda a turma tivesse no meu campo visual, mesmo nas situações em 

que estivesse a efetuar as respetivas ajudas nos vários exercícios.” (Reflexão 

da aula 63). 

 

A estratégia de nomeação de capitão/capitã da turma possibilitou tornar 

um aluno como um exemplo para a turma. Desde do seu comportamento 

exímio, pontualidade, empenho, respeito, disciplina até a cooperação. Tendo 
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reportado aos alunos e dado a entender os objetivos e requisitos da nomeação 

para capitão, foi natural ver o seu entusiasmo. Todos eles queriam ter a 

braçadeira, note-se que a mesma poderia pertencer a diversos alunos ou ao 

mesmo, caso o merecesse. 

Era notória a mudança de atitudes por parte dos alunos. Muitos deles 

manifestaram interesse em estar nesta posição, mas para isso sabiam de 

antemão que teriam que ter uma postura notável. Os ganhos foram 

significativos, uma vez que valores como a solidariedade, o empenho, a 

dedicação, o companheirismo e o interesse passaram a estar muito mais 

presentes nas aulas. 

O momento de nomeação de capitão era sempre motivo de grande 

entusiasmo e expectativa, ao mesmo tempo um prémio para o aluno que o 

tinha conseguido. As razões foram das mais variadas, sendo os vários 

exemplos o aluno que consecutivamente era o mais pontual, a solidariedade 

com um colega, o empenho e a superação. Reconheço que fui bastante feliz na 

estratégia e, daí a sua continuidade durante todo o ano escolar. 

 

“ Para esta aula, nomeie a (…), pelo seu empenho irrepreensível quer 

pelo seu sentido de responsabilidade que demonstrou até na aula de 

apresentação. E confesso, que não teria sido melhor entregue, pelo orgulho 

com que a aluna recebeu este comprometimento por nunca ter estado em tal 

posição. Tendo inclusivamente sido aplaudida por todos os colegas.” (Reflexão 

da aula 7) 

 

“O (…) foi o capitão nesta aula, por ser sempre o primeiro aluno a chegar 

à aula.” (Reflexão da aula 45 e 46) 

 

“Pela ajuda prestada aos seus colegas e pelo contributo à sua equipa nos 

exercícios e aula anterior, a (…) foi hoje a capitã. Ela que é atleta federada na 

modalidade teve um comportamento exemplar.” (Reflexão da aula 83 e 84) 
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4.1.3.2. Instrução 

 

A comunicação é um dos pontos-chave da atuação do professor. Pode 

assumir-se sob várias formas: instrução, controlo dos alunos, motivação e 

expressão emocional. Tal como, apresentar-se por comportamentos verbais ou 

não verbais, sob a forma de explicações, feedbacks e, ainda demonstrações 

(Rosado & Mesquita, 2009). 

A atenção do professor terá de recair na mensagem que é passada, nem 

sempre aquilo que queremos dizer, é efetivamente o que os alunos percebem. 

Senti essa dificuldade inicial, potenciada pelo desconhecimento dos alunos. 

Não poderia esquecer que as vivências entre professora e alunos não eram de 

todo semelhantes. O que se adivinhava fácil, nem para todos os alunos o era. 

Tinha de me apetrechar de estratégias e conciliar vários tipos de linguagem 

para que toda a informação fosse percetível a todos. 

A instrução é apontada para o momento em que o professor transmite 

informação sobre objetivos e conteúdos de ensino. Sob a mesma, as 

informações são proferidas em três momentos distintos da prática – antes, 

através de explicações e demonstrações; durante, a emissão de feedbacks e 

após, a análise da prática (Siedentop & Tannehill, 2000). 

Na apresentação das tarefas, a instrução é remetida para o conteúdo que 

vai ser aprendido, pela organização da prática, formação de grupos e o 

aumento de motivação dos alunos (Graça & Mesquita, 2006).  

As questões relacionadas com a colocação da voz foram resolvidas, 

assim que surgiram as primeiras reflexões entre núcleo de estágio e PC, uma 

vez que imponha-se alterar o tom de voz consoante as situações e 

circunstâncias. Neste ponto, aprendi a sobrepor adequadamente a minha voz 

às interferências e barulhos constantes no espaço de aula. O espaço de uma 

aula de EF, tem essa particularidade face às restantes disciplinas, as aulas são 

lecionadas em espaços abertos, sofrendo influências externas.  

A estratégia passava por em cada início de um novo espaço, estabelecer 

uma breve conversa com os alunos e perceber o seu estado de espírito. E só 

depois, as explicações sobre o desenrolar e a organização da aula. Tal como 



44 
 

era habitual, reservava o tempo final da aula para receber os feedbacks dos 

alunos, opiniões e até sugestões sobre a aula. 

 

“Na explicação dos exercícios tentei ser o mais direta possível, de modo a 

que não hajam dúvidas da sua organização.” (Reflexão da aula 11) 

 

“ (…) fiz questão de após a entrega dos testes, fazer uma pequena 

reflexão com os alunos sobre o comportamento a adotar nas aulas de ginástica 

para que pudessem ter o melhor aproveitamento possível.” (Reflexão da aula 

23). 

 

“Antes de iniciar a aula conversei com os alunos para perceber em que 

estado se encontravam, dar conhecimento de como se vai desenrolar este 

último período e incentivar ao estudo mesmas nas restantes disciplinas e 

apelar ao esforço e determinação necessários para a reta final do ano letivo. 

Estes momentos de afetividade são necessários não só para a própria aula, 

mas também fomentar uma relação cada vez mais positiva entre alunos e 

professora.” (Reflexão da aula 73 e 74) 

 

Os momentos de explicação são considerados o tempo dedicado pelo 

professor à apresentação ou reformulação de conceitos e demonstrações 

(Graça & Mesquita, 2006). Nestas situações, as preocupações centravam-se 

na intenção de ter um discurso conciso, focado nos objetivos e percetível aos 

alunos. Quando sentia que verbalmente me era impossível obedecer a estes 

requisitos, optava por acompanhar estas explicações com demonstrações. 

 

“A estratégia que utilizei foi dividir a turma, em dois grupos, rapazes e 

raparigas e mesmo antes de jogar, procedi a um aquecimento bastante ativo. 

Expliquei rapidamente as regras mais essenciais para o jogo se iniciar.” 

(Reflexão da aula 88) 
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A demonstração permite ao aluno visualizar a execução dos 

movimentos, Torna-se, por isso, crucial nas competências das atividades 

desportivas (Rosado & Mesquita, 2009). Não esquecendo a utilização das 

palavras-chave, importantes para instruções rápidas, com objetivo de chamar 

atenção para aspetos importantes no decorrer da tarefa. 

 

“Integrei-me num grupo de alunas, a meio do exercício para além de 

demonstrar o que pretendia, aumentar a dinâmica do mesmo.” (Reflexão da 

aula 32).  

 

O Feedback Pedagógico (FP) constituiu um reforço da informação 

emitida na prática. Muitas das vezes utilizado para induzir efeitos positivos na 

aprendizagem, em direção à autonomia. Mas esta informação não pode ser 

emitida em excesso sob pena de se criar o efeito contrário, a dependência do 

aluno (Graça & Mesquita, 2006).  

Talvez, tenha sido esta a maior dificuldade. A atenção era desdobrada 

pelos inúmerosacontecimentos da aula e,nem sempre tinha a capacidade de 

realizar o ciclo de FP.O ostáculo residia na ação de  verificar se ocorreu a 

respetiva alteração do comportamento, após a deteção do erro e a prontidão na 

intervenção. Ainda neste capítulo, nas várias reflexões mencionava a 

necessidade de emitirmais FP corretivos, com o obejtivo de aumentar os níves 

de aprendizagem dos alunos.  

 

“ (…) da mesma forma que procuro dar feedbacks assertivos e positivos. 

No entanto, terei de transmitir mais feedbacks motivacionais.” (Reflexão da 

aula 9 e10) 

 

“Nesta reunião um dos assuntos tratados foi a dificuldade que tenho de 

observar as ações do aluno depois de lhes emitir um feedback.” (Reflexão da 

reunião de núcleo de estágio do dia 23 de Novembro) 
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“O facto dos dois campos de andebol, estarem mais afastados 

proporciona aos dois grupos melhor clima de aprendizagem, com os alunos 

mais concentrados. Mas este facto, faz com que a dinâmica que imponho na 

aula seja maior. Assim como tenho necessidade de estar sempre a corrigir os 

dois grupos e a estar mais ativa, sempre atenta para a emissão de feedbacks 

quer corretivos e positivos. Todavia, penso que já sou capaz de o fazer melhor, 

sinto inclusivamente que melhorei nesta questão dos feedbacks.” (Reflexão da 

aula 85) 

 

O professor tem a possibilidade de facilitar a aprendizagem, quando a 

aula é estruturada de forma lógica e sequencial, através de progressões 

pedagógicas. Caso se aperfeiçoe e refina a prática com base na exercitação e 

consolide, potencie e aplique as condições e exigências ao rendimento do 

aluno. Pelo que um bom desenvolvimento do conteúdo originará uma 

aprendizagem mais eficaz (Graça & Mesquita, 2006). 

 

“É, sem dúvida compensador, quando realizamos exercícios que resultem 

da melhor forma, ao planearmos estamos também arriscar, em prol de uma 

melhor aprendizagem. Mas também induzir satisfação nos alunos e o gosto por 

modalidades que normalmente não são as mais populares.” (Reflexão da aula 

51 e 52) 
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4.1.3.3. Ensino Profissional 

 

Por decisão do PC, a turma do 11º E – Curso Profissional de Multimédia, 

ficaria a cargo do núcleo de estágio. Em conformidade, formamos grupos de 

dois e distribuímos os módulos pelos respetivos PE. O par de trabalho foi o 

colega Constantino Dias e, aos dois a responsabilidade recaiu sobre: 

 

Módulo 5- Ginástica II 

Módulo 11- Dança II, cuja discrição encontra-se no ponto 4.2.1.2; 

Módulo 14- AFi/ Contextos e Saúde II. 

 

A turma era constituída por 15 alunos, tendo, a particularidade de apenas 

3 serem do sexo feminino. Com idades compreendidas entre os 16 e os 20 

anos. O horário da disciplina era das 11h50 às 13h20, um bloco de 90 minutos 

semanais, à 5ª feira. Lecionar uma turma com estas características exigia uma 

postura completamente diferente daquelas que apresentavam nas turmas do 9º 

ano de escolaridade. Estes, por sua vez, veem a escola como uma 

obrigatoriedade, muitos deles preferiam já estar integrados no mundo do 

trabalho. Para eles a disciplina de EF, significa jogar apenas futebol, ainda que 

aceitassem outras modalidades. 

Os três módulos à nossa responsabilidade não eram vistos com bons 

olhos, cabia-nos desvendar as dificuldades e delinear estratégias para captar a 

atenção e empenho nas aulas. Em quase todas as aulas, era negociado o 

tempo dedicado entre a modalidade a lecionar e aquelas que gostavam.  

O módulo de Dança tornou-se um desafio ainda maior, da lecionação de 

Danças Sociais - Merengue até ao Evento de Ensino da Dança no Ensino 

Profissional, tal como apresento no ponto 4.2.1.3. 

No módulo de ginástica, a estratégia utilizada passava por realizar o 

aquecimento direcionado a toda a turma e só dividir metade dos alunos para 

cada um dos professores estagiários. Tornava-se o ensino das habilidades 

mais eficaz e os índices de empenho e atenção mais elevados. Os dois grupos 

trabalhavam os mesmos conteúdos, sendo apenas diferente o professor que 
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lecionava. Efetivamente, o tempo de aula era dividido entre a modalidade de 

ginástica e modalidades coletivas, como o voleibol, andebol, basquetebol e o 

futebol. A promessa de em todas as aulas, os últimos 10 a 20 minutos serem 

dedicados a outras modalidades, era a nossa estratégia para que alunos com 

todas estas particularidades estivessem empenhados, interessados e até 

entusiasmados nas tarefas. Após algumas aulas de ginástica, a maioria dos 

alunos atingia os objetivos iniciais, superando até as nossas expectativas. 

Tornou-se óbvio o sucesso de uma estratégia de negociação e maior 

envolvência dos alunos no processo ensino-aprendizagem. Prova disso foi o 

momento de avaliação, em que cada aluno apresentou com bastante afinco a 

sua sequência gímnica. 

No módulo de AFi/Contextos II, decidimos que eram os alunos a 

escolherem e exporem os temas de trabalho. Sob um conjunto de hipóteses, 

formaram os grupos e selecionaram o tema. As orientações e normas foram 

dadas pelos professores estagiários num dossier elaborado, tal como a 

marcação da data final para entrega e apresentação dos trabalhos. Estava 

encontrada a maior lacuna destes alunos, a falta de capacidade de trabalho e o 

pouco interesse mostrado neste módulo. Os temas a trabalhar dividiam-se por: 

Consequências da AFi, Recomendações da AFi nas diferentes faixas etárias, 

Diversidade e variedade da AFi, Contextos e objetivos da AFi, Distinção de 

desporto e EF e Estilos e comportamentos alimentares. Mesmo sendo os 

temas atuais, o entusiasmo não aumentou. Estas impressões iniciais, 

tornaram-se factos no dia das apresentações. De tal ordem, que tivemos de 

intervir no final da exposição dos trabalhos. Era inadmissível, alunos do curso 

de multimédia e de um 11º, apresentarem trabalhos tão fracos e pobres. Não 

ajudando em nada, a postura que adotaram durante o momento de avaliação. 

Contudo, este foi o único ponto frágil desta experiência enriquecedora.  

Foi, realmente importante para uma vivência diferente enquanto 

professores. A comunicação entre estes alunos, em nada era semelhante às 

que tínhamos nas restantes turmas, a postura era bem mais flexível e as 

relações mais próximas. Atrevo-me, inclusivamente a dizer que neste desafio, 

quem ganhou fomos nós. 
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4.1.3.4. Aplicação do Modelo de Educação Desportiva 

 

Na organização do planeamento anual do EP, a decisão de aplicar o MED 

recaiu sobre as modalidades de ginástica, atletismo e “Jogos Olímpicos”. Na 

primeira, a sua aplicabilidade direcionou-se, exclusivamente às características 

de filiação. Isto porque, os alunos apresentavam níveis muito díspares, mas 

incapazes de serem autónomos.  

 

“Desde logo, pude verificar que haviam alunos sem qualquer dificuldade 

na execução da maioria dos exercícios, mas outros tinham bastantes 

dificuldades, havendo mesmo quem não fizessem alguns elementos. Como é o 

caso do rolamento atrás.” (Reflexão da avaliação diagnóstica de ginástica de 

solo) 

 

Esta estratégia foi a solução encontrada para combater o desânimo e a 

falta de motivação para a modalidade de ginástica. Procedi, desta forma, à 

constituição de grupos de trabalho e distribuição de funções, com o objetivo de 

privilegiar o trabalho em equipa e estimular os alunos com mais dificuldades a 

contribuir para o sucesso da sua equipa. 

 

“Tal como já tinha referido na reflexão da aula anterior, usei estratégias 

eficazes para colmatar a falta de interesse e entusiasmo por uma modalidade 

como a ginástica. Perante isto, nas aulas os alunos passaram a trabalhar por 

grupos de forma a criar uma cooperação entre os mais hábeis e menos hábeis 

da modalidade. De forma a explorar, igualmente não só a execução dos 

elementos gímnicos como a execução das ajudas a esses mesmos elementos.”  

Desta forma, a aula foi realizada em forma de estações, para imprimir 

maior dinâmica à aula, possibilitar a execução do maior número de elementos e 

tempo de prática numa aula de tão curta duração. Posso afirmar, que a 

estratégia foi muito bem recebida pelos alunos, no entanto ainda devo reforçar 

todas as questões à volta do trabalho em grupo.” (Reflexão da aula 23) 
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No sentido de incutir valores como responsabilidade, cooperação, 

respeito e empenho nas tarefas, as estratégias foram sendo alteradas 

consoante os resultados e comportamento dos alunos nas aulas. Porém, as 

medidas que prevaleceram foram a nomeação de um capitão/responsável em 

cada um dos grupos; em cada estação foi disposto um documento de apoio 

onde estava explícito o exercício a executar nas diferentes fases de 

aprendizagem e as respetivas ajudas e na avaliação da equipa por diferentes 

critérios de desempenho motor, cognitivo e psicossocial. 

 

“Falando do modelo de educação desportiva implementado nas aulas, 

não poderia estar mais satisfeita visto que o mesmo demonstrou ser bastante 

eficaz. Isto porque os alunos com dificuldades foram ajudados pelos mais 

aptos, estando todos os alunos em plena atividade motora, nas mais diferentes 

funções e estações. Assim, como as diferentes situações de aprendizagem que 

coloquei em cada estação, consoante os níveis dos alunos. Pude direcionar a 

minha atenção para todos os alunos, estando mais disponível para ajudar e 

não me focar apenas numa ou outra situação, consegui melhorar a gestão 

entre estações e desdobrei-me nas ajudas e na emissão de feedbacks quer 

motivacionais quer corretivos.” (Reflexão da aula 24 e 25) 

 

A experiência na modalidade de atletismo, fez-me ser mais ambiciosa. 

Discorrendo sobre o MED nesta modalidade, todos os planos de aulas foram 

construídos a pensar na sua aplicação. As razões da escolha pelo lançamento 

do peso e salto em comprimento, recaíram sobre a intenção de ultrapassar a 

má imagem que a maioria dos alunos tem, muitas das vezes pelas 

experiências anteriores menos positivas. Queria mostrar àqueles24 alunos, o 

quanto podia ser divertida a modalidade e que existem mais disciplinas para 

além das corridas de resistência e velocidade. 

A organização das equipas teve por base os resultados alcançados nos 

dois testes iniciais, salto e lançamento. 
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“O destaque desta aula centra-se na lecionação de uma “nova” 

modalidade – atletismo. Toda a unidade didática assentará no Modelo de 

Educação Desportiva, nomeadamente na formação de equipas, nos exercícios 

planeados, na vertente competitiva, na classificação da equipa/aula e 

fomentação do espírito de equipa (…) Tenho ainda a dizer que após, a 

explicação da aplicação do Modelo de Educação Desportiva foi muito bem 

aceite, sentindo imediatamente o interesse e entusiasmo dos alunos. Para a 

aula seguinte, os alunos serão informados da constituição dos grupos e terão 

consequentemente de escolherem para a sua equipa uma cor, um grito, uma 

mascote e o respetivo capitão.  

Tenho uma ótima perspetiva destas aulas, pelo meu conhecimento da 

própria modalidade quer pelo já entusiasmo e motivação dos alunos.” (Reflexão 

da aula 48 e 49)  

 

Com os alunos a terem desde logo, participação ativa nos mais diversos 

papéis e funções. Aliás, a autonomia e a responsabilidade seriam pontos-chave 

no desenrolar das tarefas propostas através do MED. 

 

“O espaço dos exercícios estavam bem delineados e as funções de cada 

aluno distribuídas, para não criarem demoras na organização e execução do 

exercício para além das necessárias. Esta mesma distribuição de tarefas, em 

que por exemplo uns alunos mediam, outros preenchiam as fichas de registos 

ou ainda transportavam os pesos teve a intenção de provocar neles, o seu 

sentido mais autónomo e responsável.” (Reflexão da aula 48 e 49) 

 

Todavia, a inexistência de vivências nestas duas disciplinas, fizeram-me 

ponderaras formas de organização e planeamento das aulas. Optei por instruir 

e elaborar os exercícios, mas sempre caracterizados pelas componentes 

lúdicas e de competitividade. 

“A aula foi planeada com o intuito de os alunos aprenderem atletismo, 

“brincando” à modalidade, ou seja, a vertente lúdica foi a base de todos os 

exercícios da aula. Fator que resultou na perfeição, pela dinâmica criada na 
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aula, pelo ótimo clima de aprendizagem e verdadeiro empenho dos alunos. 

Aliado a esta vertente, induzi a vertente competitiva, chamaria a estas de 

combinação perfeita.” (Reflexão da aula 50) 

 

Cada exercício, cada tarefa eram planeados cuidadosamente. As 

vivências teriam de ser as mais positivas, proporcionadoras de maior empenho 

e sucesso nas aprendizagens. Procurei ser criativa, com a utilização de 

material e realização de exercícios muito diversificados e ímpares.  

 

“A originalidade do exercício de aquecimento surpreendeu os alunos, 

mesmos os mais reticentes ou envergonhados, o ambiente da aula esteve 

fantástico. 

A própria denominação dos exercícios 3 e 4 foram pensados para induzir 

de imediato outra forma de os alunos contactarem com a disciplina que 

desconheciam na sua totalidade - o lançamento do peso. As equipas dividiram-

se pelos exercícios, realizaram as suas competições, anotaram os resultados, 

trocando depois para o exercício que restava. 

A aula teve muito material e o espaço estava bem aproveitado, o que me 

obrigou a ter uma grande dinâmica na aula, sendo muito proativa nas equipas e 

nas correções. Penso que neste aspeto tive muito bem, tendo tentando 

implementar um ritmo à aula importante para que os índices de atividade 

motora não diminuíssem drasticamente. 

Na minha apreciação, a aula foi muito bem conseguida. Um dos aspetos 

que saliento é a diversidade de material adaptado e improvisado, elogiado 

pelos alunos. Desde “bolas de piscina para crianças” até arcos presos na 

baliza. “ (Reflexão da aula 50) 

 

A cada aula, o empenho dos alunos aumentava, o entusiasmo e a 

cooperação eram cada vez mais evidentes. Os alunos começavam a pensar 

como equipa, sabiam que qualquer comportamento negativo influenciava a 

classificação. Ninguém gosta de perder e, estes alunos não eram exceção. 

Fosse qual fosse a tarefa, dariam o seu melhor. Todas estas situações 
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proporcionavam o êxito nas aprendizagens, mesmos daqueles que sentiam 

mais dificuldades e estavam menos motivados, inicialmente. O aluno que 

melhor lançava não era necessariamente o que mais saltava, cada um tinha o 

seu lugar na equipa e dava o seu contributo. 

 

“A estratégia por equipas, veio mais uma vez ajudar no processo ensino-

aprendizagem, uma vez que os alunos ajudavam-se uns aos outros, iam 

percebendo os erros dos outros e procurar solucionar os seus problemas, 

como facilitou a minha atuação, na ajuda que prestava aos alunos e na 

emissão de feedbacks. O facto de os alunos saberem que no final do exercício 

iria ser feita uma competição, aumentou os seus níveis de empenho motor, de 

vontade de aprender e superar as dificuldades quer dos próprios, quer dos 

colegas de equipa.” (Reflexão da aula 51 e 52) 

 

As equipas responderam prontamente ao desafio lançado, quando nas 

primeiras aulas apresentavam já as suas t´shirts, mascotes e gritos 

organizados, que faziam questão de enaltecer durante a aula. Os alunos foram 

exímios no cumprimento das suas tarefas.  

 

“ As quatro equipas apresentaram-se com t´shirts da equipa, trouxeram 

mascotes e entoaram os seus gritos no final da aula, o que já se torna um 

ritual.” (Reflexão da aula 51 e 52) 

 

O evento culminante da modalidade de atletismo foi dividido em duas 

aulas de 45 minutos, reservadas para as disciplinas lecionadas, Lançamento 

do Peso e Salto em Comprimento. A preparação foi em tudo semelhante a uma 

competição formal. Como exemplos, cada aluno teve direito a um dorsal e os 

alunos dispensados com justificação ficaram com os cargos de juízes, ora nas 

medições, registos e validações. Todos ansiavam este momento, chegara a 

hora de mostrar o que valiam em prol da sua equipa. O ambiente esteve 

fantástico, as claques, os atletas, os juízes e até os treinadores. O fecho deste 

evento culminou na cerimónia de entrega de prémios individuais e coletivos, 
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foram distribuídas medalhas por classificação individual e certificados por 

equipas. Todo o material foi autoconstruído, com o auxílio de amigos e 

familiares.  

Reconheço que foi realmente importante e gratificante ver que todas as 

expectativas foram superadas e, com ganhos muito significativos para os 

alunos na aprendizagem destas duas disciplinas, 

 

“Ressalvo o momento de entrega de prémios, o reconhecimento do 

esforço dos alunos. Impôs a mesma formalidade das competições, improvisei 

um pódio com um banco sueco e procedi à entrega de prémios individuais e 

coletivos.” (Reflexão da aula 59) 

 

A aposta na aplicação do Modelo de Educação Desportiva nas aulas de 

atletismo foi sem dúvida um desafio ganho. 

 

4.1.3.5.Unidade Didática “Jogos Olímpicos” 

 

A unidade didática denominada por “Jogos Olímpicos” foi o culminar do 

ano letivo. Para as últimas aulas, estava anunciado algo diferente. Mais 

concretamente, competições das modalidades lecionadas ao longo do ano. 

Com a adaptação do MED, que também já tinha sido implementado nas 

unidades de ginástica e atletismo. 

As aulas de 90minutos estavam reservadas para torneios das 

modalidades coletivas – basquetebol, futebol e andebol e nas de 45minutos era 

a vez das individuais – badminton e atletismo (salto em comprimento). Esta 

organização foi estruturada tendo em conta o roulement, aproveitando os 

espaços exteriores, campo de jogos, para as modalidades coletivas. Os alunos 

fizerem questão de se envolverem em todo o processo, com o mesmo 

envolvimento, interesse e empenho que já haviam demonstrado. Estavam 

claramente definidos os objetivos, distribuídas as funções e delineadas as 

estratégias para dar início aos “Jogos Olímpicos”. 
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De seguida, estão apresentadas de forma sucinta, cada modalidade e 

respetiva organização da aula. 

 

Basquetebol - “Para esta aula estava programada a modalidade de 

Basquetebol, e baseado neste modelo, planeei a aula para a realização de um 

torneio de 3x3, tendo depois sido adaptado de 4x4, tendo em conta o espaço 

disponível para a aula. Todos os alunos que não estiverem a jogar em algum 

momento, tinham tarefas e funções, também elas importantes para o 

desenrolar dos jogos. Como foi o caso, de árbitros, marcadores de pontos e 

apoiantes das suas equipas. (…) O aquecimento esteve a cargo do capitão, 

com o apoio dos colegas e sob o meu auxílio, toda a coordenação deste 

primeiro torneio teve como ponto de partida, integrar os alunos em todas as 

tarefas.” (Reflexão da aula 89 e 90) 

 

Badminton - “Embora tratando-se de uma modalidade individual optei por 

realizar os jogos a pares. Isto porque, proporcionava maior tempo de empenho 

motor, assim fomentava o espírito de equipa.” (Reflexão da aula 91) 

 

Andebol – “De facto, a estratégia destas aulas resultou na perfeição, na 

medida em que o clima da aula tem sido o mais favorecido, além da 

aprendizagem das modalidades. A competição é um ótimo aliado à 

aprendizagem de maiores competências quer a nível de habilidades motoras, 

quer cultura geral e psicossociais. A cooperação entre alunos favorece os mais 

e os menos capacitados, a entreajuda é patente em todos os momentos da 

aula.” (Reflexão da aula 92 e 93) 

 

Atletismo – “Não tendo registado problemas nas aulas, afirmo que estou 

muito satisfeita com os resultados da minha estratégia para este final de ano 

letivo.” (Reflexão da aula 94) 
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Futebol – “A presente aula estava planificada da forma acima descrita, 

nomeadamente a realização do último torneio dos Jogos Olímpicos pela 

modalidade de futebol. Mas pelas condições climatéricas adversas e pelo 

pavilhão estar a ser preparado para o sarau ESOD, tal não foi possível 

obrigando-me a alterar tudo aquilo que estava planeado (…) Este imprevisto 

levou-me a finalizar mais cedo o torneio, contabilizando para as classificações 

finais apenas os já realizados, sendo os mesmos das modalidades de 

basquetebol, badminton, andebol e atletismo. Foi acordado com os alunos que 

a pontuação atribuída a cada equipa seria contabilizada desta forma, não tendo 

sido levantado problema por parte de nenhum aluno. De facto, todos eles 

compreenderam e aceitaram as alterações, uma vez que estava realmente 

impossível neste dia a prática desportiva no exterior.” (Reflexão da aula 95 e 

96) 

 

Na diferenciação das modalidades com cariz individual foram criadas 

metodologias e estratégias de envolvimento de toda a equipa na performance 

dos colegas. Cada aluno teria um papel importante e paralelo ao de 

aluno/atleta, quer na cooperação direta da sua equipa ou na colaboração para 

o desenvolvimento do evento desportivo a decorrer na aula. 

No badminton, a organização de um torneio que acabou por sofrer 

alterações, passando de jogos singulares a pares, aumentando a 

competitividade, imprimindo maior dinâmica nas aulas e evitando tempo de 

espera excessivos. Aos restantes membros da equipa, no seu tempo de espera 

de jogo, eram pedidas funções de cronometristas, árbitros e treinadores. No 

que se refere ao atletismo, a competição foi ainda mais formal, juízes, 

treinadores e atletas, foram divididamente identificados. Aos primeiros foram 

distribuídos crachás e todos os materiais inerentes às suas funções, fita 

métrica, alisador e fichas de registo; os segundos foram colocados numa área 

própria de intervenção, com indicações claras das suas atuações; os terceiros 

teriam de corresponder e de atuar como se de atletas se tratassem, cumprindo 

com o regulamento específico da disciplina de salto em comprimento, tendo 

inclusivamente sido portadores de dorsais. 
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No que se referem às modalidades coletivas, basquetebol, andebol e 

futebol, foram vivenciadas sob forma de torneios. À exceção da última, por não 

ter sido possível realizar, por motivos anteriormente descritos. No basquetebol, 

a opção recaiu sob a forma de 4x4, pela ocupação racional do espaço e 

acompanhar o ensino da modalidade no início do ano letivo. Cada equipa 

distribuiu os seus papéis, entre capitão de equipa, jogadores, cronometristas e 

treinador. Tal como aconteceu no andebol, mas desta feita sob forma de um 

torneio de 5x5, adaptado ao número de alunos da turma e ao respetivo espaço 

da aula.  

Saliento que todas as suas características foram levadas ao seu expoente 

máximo. A aposta neste modelo, resultou muito acima das expectativas de 

todos os intervenientes. 

 

 

4.1.4. Avaliação 

 

Segundo Machado e Gonçalves (1991), as questões da avaliação são 

ambíguas e complexas, uma vez que tudo é possível de ser avaliado no 

currículo escolar. Todavia, os alunos têm de ser capazes de perceber 

claramente em que módulos o professor realiza a avaliação, quais os objetivos 

e os critérios pré-definidos, mediante as aprendizagens a desenvolver. Este 

pressuposto é determinante para a evolução dos mesmos, pelas suas próprias 

implicações (Gonçalves et al., 2010). Aliás, a avaliação é vista como uma 

recolha de informações, reguladora do sistema educativo (Gonçalves et al., 

2010). 

Perguntava-me quais seriam os melhores momentos, os critérios, 

objetivos e instrumentos a usar. Declaradamente, esta foi a tarefa mais crítica e 

à qual estava menos preparada. Eram vários os receios de cometer erros ou 

até injustiças. Sabia de antemão as suas consequências, quer para a relação 

professora e alunos, como para a importância e o rigor com que os mesmos 

encaram estas situações. Interessava-me perceber e acompanhar o percurso 

dos alunos no processo ensino-aprendizagem, ora se regrediam ora se 
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progrediam. Na verdade, pretendia cumprir com os requisitos de uma avaliação 

objetiva, transparente e criteriosa. Conforme estas mesmas pretensões, 

considerei o processo de avaliação em distintas circunstâncias, avaliação 

diagnóstica (AD), avaliação formativa (AF) e avaliação sumativa (AS), sem 

ignorar o processo como um todo.  

 

4.1.4.1. Avaliação Diagnóstica 

 

A AD tem como objetivo primordial identificar e analisar as capacidades e 

os conhecimentos dos alunos, com o propósito de orientar o processo 

formativo. Do mesmo modo, que a partir desta avaliação é possível agrupar os 

alunos por níveis de aprendizagem idênticos. Antes de iniciar novas 

aprendizagens, é necessário averiguar se possuem aptidões para essas 

mesmas aprendizagens (Rosado et al., 2002). 

Na prática pedagógica, a dificuldade na aplicabilidade da AD prendeu-se 

com as escolhas dos exercícios e seleção dos critérios a observar. A realização 

desta avaliação implicara uma análise simplificada e focada nas habilidades a 

observar, tendo em conta os objetivos de aprendizagem. Foi necessário, ser 

bastante criteriosa e seletiva, uma vez que na maioria das modalidades os 

conteúdos são muitos mais que aqueles que conseguiria observar. 

O plano para esta avaliação mudaria ao passo de cada modalidade a 

lecionar, se numas utilizara o jogo formal, noutras foram situações mais 

específicas que ajudaram à sua realização. 

 

“Na parte fundamental, dividi os alunos por quatro filas de colchões e por 

sequência executavam os elementos pedidos por mim. A maior dificuldade foi 

avaliar os quatro alunos ao mesmo tempo, a forma para resolver esta situação 

foi a repetição da execução dos elementos” (Reflexão da aula 21 e 22). 
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4.1.4.2. Avaliação Formativa 

 

O aluno é a figura central da AF, o objetivo é que o torne mais consciente 

da sua aprendizagem e, consequentemente mais comprometido e empenhado. 

Esta avaliação preocupa-se tanto com os processos como pelos resultados, a 

intenção é descortinar a origem das dificuldades, no sentido de as atenuar e 

não de as sancionar (Abrecht, 1994). No decorrer do processo ensino-

aprendizagem socorri-me da AF para regular o próprio processo, na medida em 

que auxília o professor a detetar as dificuldades dos alunos e a identificar 

didáticas mal aplicadas. 

Em algumas situações pude verificar que alguns alunos ainda 

apresentavam bastantes dificuldades, pelo que era necessário incidir 

concretamente os feedbacks e proceder a alterações na escolha de exercícios. 

Estas mesmas alterações induzidas favorecem o progresso dos alunos e um 

ensino direcionado para as suas reais capacidades. Até porque, tendo um 

carácter mais informal, a pressão retirada a esta avaliação origina prestações 

mais fidedignas (Rosado et al., 2002). 

 

“Para esta aula planeei a realização de um torneio de, 3x3, estratégia 

para a avaliação formativa da modalidade de basquetebol. Queria perceber os 

conhecimentos dos alunos após as primeiras aulas.” (Reflexão da aula 14) 

 

“No exercício de lançamento do peso, a aprendizagem teve de ser mais 

focada em apenas dois ou três aspetos pelas dificuldades que os alunos 

apresentaram durante a execução do mesmo. É perfeitamente compreensível, 

uma vez que a grande maioria não tinha qualquer noção de como é realizado o 

lançamento do peso.” (Reflexão da aula 51 e 52) 

 

Recorri à AF, não só em momentos formais, como no caso do 

Basquetebol através da realização de um torneio 3x3, como nos momentos de 

reflexão de cada aula. É nesta fase que ficamos a perceber se o caminho 

escolhido iria de encontro aos objetivos ou se por outro lado, seria necessário 
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delinear novas estratégias. No sentido mais lato, entender quais as vertentes a 

seguir, se o reforço ou o reajuste do planeamento. 

 

4.1.4.3. Avaliação Sumativa 

 

O processo de AS não é consensual, ao longo dos tempos várias são as 

alterações, levadas a cabo por autores do campo educativo (Gonçalves et al., 

2010).  

Esta avaliação determima com mais exatidão a progressão dos alunos 

face aos objetivos pré-estabelecidos e níveis de competências essenciais à 

disciplina.Assume-se como um balanço e síntese dos resultadosno final de um 

segmento de ensino. Podendoacontecer a cada unidade de ensino, período 

letivo,final do ano ou ciclo de ensino (Rosado et al., 2002). 

Tornara-se díficil avaliar e atribuir uma nota.A seleção de conteúdos, a 

clareza dos critérios e a obervação eram as principais dificuldades. Ao longo do 

ano este processo foi melhorado pelas vivências e capacidades adquiridas, as 

estratégias eram melhoradas, a observação treinada e o conhecimento dos 

alunos mais aprofundado. De referir, que o sentido de observação é um 

procedimento que deve ser treinado e desenvolvido, é necessário aprender a 

observar (Damas & Ketele, 1985). 

A AS representa o momento mais formal, de maior exigência e 

responsabilidade por parte dos alunos. É esta formalidade que imprime a 

consciencialização da importância do momento de classificação. Face à 

natureza da modalidade a lecionar, a forma de avaliação tinha de ser distinta. 

Assim, na ginástica de solo, a escolha recaiu sobre a apresentação individual 

de uma sequência gímnica; no atletismo, como se de uma competição se 

tratasse; nos desportos coletivos e badminton sob a forma de jogo.  

 

“A aula de avaliação foi encarada pelos alunos de forma irrepreensível, 

todos tinham-se empenhado nas suas sequências e estavam agora prontos a 

apresentá-las e a submeterem-se à avaliação prática. Organizei a aula, para 

que os alunos logo após o aquecimento tivessem ainda tempo para se 
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prepararem para as suas sequências. Já tinham sido dadas todas as 

indicações sobre os parâmetros e de que forma seria feita a avaliação na aula 

anterior, de qualquer forma ainda ajudei os alunos durante o tempo de treino” 

(Reflexão da aula 29) 

 

“Os alunos realizaram a prova de salto em comprimento, de forma 

totalmente formal” (Reflexão da aula 59) 

 

Entretanto, não importava avaliar apenas as competências tático-técnicas 

no domínio motor, era igualmente importante considerar a condição física e o 

conhecimento no domínio cognitivo. As atitudes e os comportamentos dos 

alunos no domínio sócio afetivo. Não sendo possível dissociar uns dos outros, 

pela relação de dependência e correlação. Sabendo que o dominante em EF é 

o motor, os restantes não podem ser ignorados. A avaliação da condição física 

deverá ser realizada em diferentes momentos do ano escolar, acompanhada 

por uma bateria de testes objetiva e contextualizada ao ensino da disciplina. O 

procedimento mais adequado para avaliar o domínio cognitivo, incide na 

observação de desempenhos que explicitem esses conhecimentos, provas 

escritas e/ou orais. A melhor solução para a avaliação do domínio psicossocial 

prende-se pela criação de escalas de apreciação e descritivas e no registo do 

envolvimento, participação, empenho e incidentes críticos dos alunos (Rosado 

et al., 2002). 

A realização de testes teóricos fora a solução encontrada pelo núcleo de 

estágio para efetivamente, podermos avaliar os conhecimentos dos alunos 

sobre as matérias. O mesmo aconteceu no decorrer dos três períodos, com 

três testes teóricos abrangendo as matérias lecionadas durante esses 

períodos. Concebi para cada matéria, um documento de apoio com toda a 

informação útil e a bibliografia do livro da disciplina adotado pela escola, para 

que todos os alunos tivessem à sua disposição ferramentas que lhes 

permitissem superar estes momentos com sucesso. 
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“ (…) os alunos realizaram o teste teórico, teste que englobou todas as 

matérias e as modalidades leccionadas no 2º período.” (Reflexão da aula 70 e 

71) 

 

 Por decisão do grupo disciplinar de EF na ESOD, foi determinado que 

para avaliação da condição física seria realizado o Teste de Fitnessgram nos 

três períodos do ano letivo. As determinações de nota seriam assim facilitadas, 

uma vez que no cumprimento do protocolo,  já existira uma tabela classificativa 

muito objetiva. 

 

“No decorrer dos três períodos de realização dos testes, não registei 

nenhum problema de maior. Só o ponto mais negativo referente à motivação 

dos alunos para este processo. Nem sempre veem a importância ou a utilidade 

do mesmo, adaptando uma atitude mais desleixada. (…) Se no início a 

informação de todos os procedimentos era nula, agora posso adiantar que 

tenho total conhecimento sobre todos os testes realizados neste processo de 

fitnessgram.” (Reflexão das Aulas de Fitnessgram). 

 

Quanto aos aspetos psicossociais, sempre considerei imprescindíveis no 

processo ensino de aprendizagem. Aos alunos passava a mensagem que para 

o sucesso da disciplina não importava apenas as suas aptidões motoras. Das 

palavras passei aos atos e criei uma ficha de registo de incidentes e um mapa 

de comportamentos focado em três aspetos – pontualidade, material e 

comportamento. E num “sistema de semáforo” avaliava o cumprimento das 

regras. 

 

“O início da aula sofreu um atraso, ainda que justificado pela saída tardia 

da aula que antecede à de educação física, a maioria dos alunos teve hoje 

sinal vermelho no mapa de comportamentos” (Reflexão da aula 69) 

 

No processo educativo, torna-se cada vez mais necessário dotar os 

alunos de sentido de responsabilidade e autononomia. Não descurando este 
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ponto, entreguei aos alunos a cada final do período uma ficha de auto e hetero 

avaliação.A fim de também eles, perceberam as dificuldades do processo de 

avaliação e refletirem sobre a sua prática e desempenho nas aulas. 

As dificuldades e interrogações em volta desta temática, nem sempre são 

fáceis de descurtinar. Contudo, a análise e a própria reflexão de todo o 

processo facilitam o desenrolar desta árdua tarefa. Cabe ao professor e alunos, 

encararem com a máxima seriedade e ponderação, uma vez que a avaliação é 

mais um auxílio para o caminho do progresso e da competência. 

Afinal “a concepção de Homem, a concepção do que é uma Boa 

Educação e , em particular, uma Boa Educação Física, determina, em última 

medida, a avaliação” (Rosado et al., 2002, p. 12). 
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4.2. Participação na Escola e relações com a comunidade 

 

A participação escolar e o envolvimento com a sua comunidade fomentam 

uma pluralidade de aprendizagens e de desafios. A preocupação passara neste 

campo por absorver o mais possível cada experiência. As decisões eram 

tomadas hierarquicamente, delineavam-se estratégias e dividiam-se 

responsabilidades, sempre com o objetivo de cumprir as metas propostas.  

Estava em jogo, não o trabalho de um professor mas sim de todo o grupo 

disciplinar ou até mesmo a representação da escola. Em prol dos alunos, no 

sentido de proporcionar novas vivências enriquecedoras para a sua formação, 

foram várias as atividades delineadas no Plano Anual de Atividades para este 

ano letivo. 

De atividade para atividade, a perceção de todas as obrigatoriedades e 

formalidades necessárias passaram a estar dominadas. O processo a percorrer 

entre o projeto em papel e o evento posto em prática era um labirinto de 

obstáculos, desde os recursos humanos necessários à sua realização, às 

questões logísticas inerentes ou até mesmo o resultado final, o sucesso ou o 

insucesso. Mas se nos tempos de escola, enquanto aluna, era entusiasta 

destes eventos, enquanto professora estagiária, a história não seria diferente. 

Procurava estar presente nas mais diversas atividades, mesmo naquelas que 

seria meramente espectadora ou tendo uma participação indireta. Como o 

caso, do “Serão de Poesia”, em que assisti atentamente às prestações dos 

alunos, alguns deles da turma 9º B. 

Não obstante das restantes funções de professor, reuniões da turma, 

grupo disciplinar e/ou departamento. Seria de todo fundamental, ter uma 

participação ativa, em virtude de o processo não ficar completo. São muitas as 

direções de atuação de um professor. 

Tal como as relações com toda a comunidade escolar, e neste sentido as 

relações afetivas criadas com aqueles que diariamente colaboravam na nossa 

atuação. Na entrada da escola, dependia do “porteiro”; para as impressões da 

documentação das aulas, da “Sra. da papelaria”, para conseguir o material 

desportivo, dos “funcionários do pavilhão desportivo”. Os exemplos são muitos, 



65 
 

tantos nomes ficariam por citar, mas a certeza que aqueles “bons dias” e os 

“por favores” dirigidos diariamente a todos eles me fizeram criar ligações 

diferentes. O trabalho diário dependia de toda uma comunidade desde a 

entrada até à saída dos portões da escola. 

Os ganhos atingiram vários níveis, no sentido de cooperação, de 

socialização, comunicação, responsabilidade e de tantos outros que poderei 

colocar em prática quando em situação semelhante estiver. Em cada tarefa, 

uma nova aprendizagem; em cada atividade, um novo conhecimento; em cada 

desafio, uma nova riqueza. Todas estas experiências, pessoais e práticas, 

deixaram a sua marca. 

 

4.2.1. Atividades Escolares 

 

Neste capítulo estão retratadas todas as atividades realizadas ao longo 

do ano letivo. Contando, com uma participação enquanto dinamizadora em 

muitas delas, na procura de me envolver na comunidade escolar.  

Procurei estar presente em todas as reuniões, desde grupo de 

expressões até às de núcleo de estágio, importantes para o crescimento 

enquanto professora. Nestas reuniões a atenção recaia sobretudo na postura e 

nas intervenções dos professores. Fazia sentido, absorver tudo o quanto fosse 

possível nesta experiência do EP. 

 Tendo, ainda participado em duas atividades na escola sede do 

Agrupamento de Escolas do Cerco. Nomeadamente, na mostra da “Feira das 

Profissões”, realizada no dia 17 de Abril, com o intuito de divulgar a oferta 

educativa da mesma escola. Foi, interessante conhecer a realidade escolar 

presente e confrontar com a realidade da ESOD. Entender, ainda a diversidade 

e o contexto dos cursos profissionais. Tive a possibilidade de esporadicamente 

assistir ao desenrolar do “Torneio FUTCERCO”, organizado por outro núcleo 

de estágio da FADEUP, pela dinâmica e envolvência da escola resultante do 

enorme sucesso do evento. O meu interesse nestas participações passou pela 

perceção de outras formas de trabalho e envolvimento com outras 

comunidades escolares. 



66 
 

4.2.1.1.Visita Escolar - Dragon Force, Vitalis Park 

 

No âmbito da disciplina de EF, os PE promoveram uma visita desportiva a 

todos os alunos das turmas do 9º ano de escolaridade, sob a organização do 

professor estagiário Jorge Reis. Nomeadamente, ao Vitalis Park, local onde se 

desenvolve a formação da escola de futebol Dragon Force. Com objetivo de 

articular diversos saberes curriculares e de desenvolver competências no 

âmbito da disciplina, bem como proporcionar simultaneamente um momento 

ímpar de convívio com ambientes invulgares. 

As turmas foram divididas por dois encontros, dias 26 de Novembro e 10 

de Dezembro. Os alunos eram divididos por equipas e, durante toda a manhã 

realizaram jogos de futebol com várias equipas da Dragon Force. Apesar da 

turma pela qual “sou” responsável estar escalada para o 2º encontro, 

voluntariei-me para acompanhar os alunos em ambos os dias. Assim, pude 

vivenciar esta experiência com mais significado. Era patente o peso da 

responsabilidade de ter em mãos a tarefa de organizar e acompanhar os 

alunos. Como primeiras preocupações, foram definidas as regras de utilização 

do espaço e regras de conduta.  

Os objetivos foram plenamente conseguidos, tendo para isso contribuindo 

vários fatores: participação massiva dos alunos, entusiasmo e empenho nos 

jogos, conduta exemplar de todos os alunos, convívio proporcionado e 

momentos de afetividade entre participantes e professores e alunos. Este foi 

um momento importante no EP, pela experiência e responsabilidade inerentes 

a uma visita de estudo. 

A atividade permitiu-me estabelecer uma ponte entre a atividade escolar e 

o contexto exterior. Quando a atividade é realizada num espaço alheio à 

escola, as exigências e as atenções são redobradas. Uma vez que, a 

responsabilidade de orientar e acompanhar os alunos aumenta e as situações 

de contexto são mais complexas. O maior proveito retiro da socialização 

informal com os alunos, este tipo de atividades dá lugar a conversas e a uma 

postura adotada mais descontraída e divertida . No entanto, não esqueci o 

outro lado, o propósito e os objetivos subjacentes à atividade. 
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4.2.1.2. Corta-Mato Escolar e Distrital 

 

O corta-mato escolar teve lugar nas instalações da escola, no dia 16 de 

Dezembro, e a sua organização foi levada a cabo pelos alunos do Curso 

Tecnológico de Desporto (CTD) e Grupo Disciplinar de EF. Sendo o atletismo, 

a “minha” modalidade e pelo conhecimento que tenho, tanto no papel de atleta 

como treinadora, voluntariei-me para colaborar na organização deste evento.  

Na preparação do corta-mato, à minha responsabilidade ficaram os 

prémios a atribuir aos três classificados de cada escalão em ambos os sexos e 

à turma mais participativa, o convite de atletas federados na modalidade, fichas 

de inscrição e dorsais e a divulgação da atividade junto dos alunos da turma 

9ºB. Relativamente aos prémios, o coordenador do DE incumbiu-me de 

analisar orçamentos e escolher as respetivas medalhas, o que potenciou o 

aumento das valências ao nível da gestão de recursos financeiros. Pela 

facilidade e ligações à modalidade, contactei dois amigos/atletas internacionais, 

Licínio Pimentel e Rui Pinto, que logo aceitaram o convite e prontificaram-se a 

serem eles os padrinhos da prova. Uma ressalvo para o lado mais humano 

destes atletas, por doar material desportiva a um aluno com dificuldades 

socioeconómicas. Pelo que a responsabilidade de apadrinhar a atividade, não 

poderia ter sido melhor entregue. Consegui ainda, da Associação de Atletismo 

do Porto a cedência de fichas de inscrições e dorsais para todos os alunos 

participantes. Tal como, sempre me disponibilizei aos alunos organizadores a 

tirar algumas dúvidas mais direcionadas à modalidade, como exemplo: a ordem 

dos escalões, momentos de partida e chegada dos alunos/atletas. 

Apesar de a atividade não ter um caráter obrigatório, a mensagem 

passada aos alunos, foi uma mensagem pedagógica. No sentido, de lhes 

mostrar a importância de se envolverem nas mesmas e participarem numa 

atividade que foi pensada para eles. Foram vários os alunos que se mostrarem 

interessados e, desde logo se inscreveram e incentivaram outros a fazerem o 

mesmo. Dos 24 alunos, estavam inscritos 17 alunos, mas por motivos de 

saúde, efetivamente “só” competiram 14. 
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No dia da atividade, as funções que me foram destinadas dividiram-se 

entre a receção e o acompanhamento dos padrinhos da prova, colaboração 

nos momentos de partida e na cerimónia de entrega de prémios. 

Finda a manhã de festa dedicada ao atletismo, chegara o momento já 

considerado como uma tradição na ESOD, o almoço/convívio entre professores 

de EF e funcionários das instalações desportivas, este ano a cargo dos PF. O 

convite foi estendido aos padrinhos do corta-mato pelas melhores impressões 

que causaram e relação próxima que estabeleceram durante a manhã. Este 

momento ficou marcado pelas relações que se estabeleceram entre todos, num 

ambiente perfeito, uma troca entre gerações, de histórias e vivências. 

Em decisão de reunião do grupo disciplinar de EF, ficou decidido que este 

ano à semelhança dos anteriores, a escola participaria no corta-mato distrital. 

Uma vez mais, mostrei interesse em acompanhar os alunos à prova e contribuir 

no dia da prova. O mesmo aconteceu em Santo Tirso, dia 11 de Fevereiro, com 

condições muito favoráveis à prática da modalidade. À saída da escola, era 

notório o entusiasmo e até algum nervosismo dos 21 alunos participantes, 

incluindo uma aluna da turma 9ºB. Chegado ao local, a preocupação imediata 

foi recolher os dorsais e tomar conhecimento do horário e percurso das provas. 

O aquecimento dos alunos e a logística para partida foram algumas das 

responsabilidades que assumi, mas após o tiro de partida, tomava a posição de 

adepta como entusiasta desta modalidade. A azáfama foi tal, que rapidamente 

passou a manhã e chegara a hora de voltar. No regresso, vi sorrisos de uma 

participação e vivência mais formal. É certo que os resultados não foram os 

melhores, mas também não era o que mais interessava. O confronto com a 

realidade competitiva de uma prova de atletismo, marcou positivamente os 

alunos. 
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4.2.1.3. Ensino da Dança – Ensino Profissional 

 

O principal destaque desta atividade, passa por ter sido inteiramente da 

minha responsabilidade e do professor estagiário, Constantino Dias. Tendo em 

consideração, sua formação na área de dança e estando a nosso encargo a 

lecionação do módulo de dança na turma 11ºE, do ensino profissional.  

O programa deste ciclo de ensino imponha a escolha pelas danças 

sociais, daí termos optado pelo Merengue. A dificuldade inicial, foi organizar o 

módulo em função dos alunos da turma, apontada como a menos 

entusiasmante. O que seria exclusivamente destinado a esta turma, acabou por 

se estender a todas as turmas do ensino profissional. Uma das razões 

apontadas, é o facto da maioria dos professores da escola estarem pouco à 

vontade na sua lecionação.  

Aceitamos com agrado a proposta de sermos nós a organizar um evento 

sobre este módulo. Tivemos, igualmente a colaboração da Professora Mafalda 

Machado, com uma vasta experiência na área. Reunidas as informações 

necessárias sobre os conteúdos deste estilo de dança, foi necessário escolher 

os movimentos constituintes da coreografia e respetivas músicas.  

A estratégia escolhida foi dividir o evento em dois dias, no dia 25 de 

Janeiro para as turmas, 10º D, 10º E, 12ºE e 12ºF e no dia 1 de Fevereiro para 

10º G, 11º G, 11º E e 11ºH, sendo o primeiro lecionado pelo colega de estágio 

e o segundo pela professora Mafalda Machado. 

Os objetivos foram cumpridos, fruto do empenho dos professores e dos 

alunos, fazendo esquecer as experiências de anos anteriores. O balanço final 

deste módulo foi muito positivo, acima de quaisquer expectativas iniciais. 
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4.2.1.4 Compal-Air 

 

O Compal-Air foi realizado na ESOD no dia 15 de Fevereiro, com uma 

organização conjunta entre Grupo Disciplinar de EF e CTD. Na escola este 

evento de DE tem resultado de uma participação massiva dos alunos, são 

várias equipas a inscrever-se e com aspirações de representar a escola a nível 

regional e quem sabe nacional. As principais funções a desempenhar, seria a 

divulgação e dinamização da atividade e, auxiliar a cronometragem dos jogos.  

O facto de a modalidade de basquetebol ter sido lecionada no início do 

ano letivo, foi com antecedência que preparamos as equipas. O envolvimento 

da turma na atividade foi bastante positiva, representada por quatro equipas, 

duas do sexo feminino e duas do masculino. Todos os restantes alunos fizeram 

questão de estarem presentes nas bancadas, mostrando o seu apoio aos 

colegas de turma. Nenhuma conseguiu a passagem à fase seguinte, “apenas” 

uma foi finalista, mas a vontade e entrega a saírem valorizadas de mais uma 

participação desportiva escolar. 

 

4.2.1.5. Semana ESOD 

 

A pensar na envolvência de toda a comunidade escolar, a Semana 

ESOD, teve lugar na escola e suas imediações, durante os dias 19 e 24 de 

Março. A escola foi um espaço diferente graças à diversidade de atividades, 

também abertas à comunidade. A lista de eventos foi extensa, desde palestras, 

debates, exposições, oficinas, campanhas de sensibilização ambiental, serões 

de poesia, desfile de personalidades, rastreios médicos e eventos desportivos.  

Neste último, estavam integrados workshops de aeróbica, defesa pessoal, 

dança, motociclismo, caminhada solidária e 24h Desporto. Fiz questão de 

conhecer a maioria das atividades, incluindo os serões de poesia e “Tedanka” – 

espetáculo dividido em momentos de teatro, dança e karaoke, pela participação 

de alunos da turma 9º B. Estive mais presente como dinamizadora na corrida 

solidária, como uma das divulgadoras e participante. Assim como, no 24h 
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Desporto, na coordenação das modalidades a decorrer entre as 14horas e as 

01horas, 10horas e 12horas dos dias 23 e 24, respetivamente. 

No 24h Desporto, destaco entre as várias modalidades e acontecimentos, 

o jogo de Andebol entre professores da escola e PE. Foi realmente 

interessante participar num momento de verdadeira confraternização, que 

apesar de competitivo não deixara de ser um momento de união e ligação entre 

professores. 

 

4.2.1.6. Sarau Desportivo da ESOD 

 

Os objetivos a que a atividade se propunha foram alcançados com 

sucesso, nomeadamente: 

 promover o bem estar sócio desportivo para toda a comunidade 

escolar da ESOD; 

 apresentação de algumas atividades curriculares desenvolvidas 

durante o ano escolar, na disciplina de EF; 

 interação e colaboração com alguns cursos existentes na ESOD; 

 promover a ESOD no seio da comunidade educativa. 

 

O principal contributo da atividade para a consecução do Projeto 

Educativo da Escola: 

 motivação para as atividades escolares, promovendo o sucesso e 

o não abandono escolar; 

 para uma escola inclusiva, de “todos para todos”; 

 promoção da interdisciplinaridade entre os diversos cursos 

existentes na ESOD; 

 promoção e divulgação do Programa de Promoção e Educação 

para a Saúde bem como os seus resultados ao nível de escola. 
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Ao nível dos intervenientes participaram 150 alunos participantes e 400 

envolvidos, 50 professores, 5 auxiliares de educação, 3 técnicos de saúde e 

120 familiares e amigos da comunidade docente e discente. 

Foram envolvidas diversas áreas de intervenção, diferentes disciplinas e 

cursos profissionais, num trabalho colaborativo e articular. Nomeadamente, 

atividades gímnicas (desportiva, acrobática e aparelhos), dança, patinagem; a 

colaboração dos alunos do CTD; o apoio técnico e logístico pelos alunos do 

Curso Profissional de Multimédia, o auxílio do grupo de Artes Visuais na 

consecução da decoração, a parceria com o curso de educação e formação de 

jardinagem e a entrega de prémios das disciplinas de Física, Química e 

Matemática. 

A atividade foi sujeita a avaliação, por parte do grupo disciplinar de EF, 

tendo sido atribuída a classificação excelente. Embora tenham sido detetadas 

algumas falhas, por não se verificar a parceria com o curso de educação 

formação de empregados de mesa e a pouca colaboração dos alunos do CTD 

convocados para auxiliar na desmontagem do Sarau. 

O Sarau Desportivo na escola é um dos pontos altos do ano letivo 

escolar, o momento mais aguardado. A data deste acontecimento é 

propositadamente escolhida para o encerramento e o culminar de um ano. 

Fizera questão de ser mais que uma espectadora atenta, além das duas 

apresentações em que estive envolvida, tinha a função de organizar a entrada 

de todos os grupos no dia do espetáculo. 

Mal soube deste acontecimento, propus em conjunto com o colega 

Constantino Dias, uma performance dos alunos na modalidade de Ginástica de 

Aparelhos - minitrampolim. A proposta foi aceite e o anúncio dos treinos, 

suscitou curiosidade a muitos alunos, pelo que tivemos de marcar um treino 

semanal para a apresentação. A maioria dos alunos pertencia às “nossas” 

turmas, mas destinava-se a todos os alunos, independentemente do ciclo e ano 

de escolaridade. O entusiasmo crescia a cada treino em torno de um esquema 

inventado, mas bastante promissor pela sua espetacularidade.  

A ansiedade na hora de entrar em palco era evidente, o grito de grupo foi 

o momento de transmissão de confiança. No início das primeiras notas 
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músicas, a mesma ansiedade foi substituída pela entrega, empenho, 

concentração e alegria. Os saltos cruzados, a proximidade com que os alunos 

saltavam, a dinâmica e a música alegre arrancava ainda mais aplausos. Era 

mais que evidente o sucesso da apresentação.  

Mas a participação só findara aquando da apresentação da coreografia de 

dança dos professores de EF. Não esqueço as horas de convívio e entreajuda 

aquando dos treinos. Tal como, não esquecerei de cada vez que ouvir a 

música escolhida num outro lugar qualquer. Um sorriso estampa-se no rosto só 

de recordar, foi sem dúvida um momento muito marcante no EP. 

 

4.2.1.7. Projeto Clube Desporto + Saúde 

 

O Clube Desporto + Saúde é um projeto ainda recente na escola, iniciou-

se a “nível experimental” no ano letivo transato, mas apenas funcionou o atelier 

de EF, efetivando-se em pleno este ano. Por ser bastante pertinente foi 

assegurada a sua continuidade. É preocupante, a atual situação das crianças e 

jovens portuguesas, sem exceção para a população escolar da ESOD, com a 

adoção de estilos de vida pouco saudáveis e aumento da obesidade. 

A intenção primordial é incluir todos os alunos da comunidade escolar 

sinalizados pelo Programa de Promoção e Educação para a Saúde (PPES) e 

alunos com dificuldades à disciplina, de todos os ciclos de ensino. 

Os principais objetivos são determinados pelas necessidades dos alunos 

e em consonância com o PPES: 

 

 incutir nos alunos a importância da AFi; 

 potenciar as aptidões físicas dos alunos (capacidades 

condicionais e coordenativas); 

 cultivar o gosto pela AFi; 

 apelar aos cuidados pela alimentação e adoção de um estilo 

de vida saudável; 

 colaborar com os alunos com dificuldades nas aulas de EF. 
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Tal como referido anteriormente, contamos com a colaboração do projeto 

PPES, dos professores do grupo disciplinar de EF e respetiva Direção Escolar. 

De facto, sem este trabalho colaborativo, não era de todo possível a sua 

concretização. No entanto, algumas situações dificultaram todo este processo, 

nomeadamente a análise retardada dos resultados da avaliação física no 1º 

período e a devida sinalização dos alunos com os índices de massa corporal 

mais elevados do que o expectável e saudável, a reticência de adesão por 

parte dos alunos e ainda a escassa informação transmitida aos alunos sobre os 

objetivos do projeto. 

O horário foi ajustado aos horários dos alunos, funcionando às quartas-

feiras das 14h às 15h30m, a partir do 2º Período. Contudo, a participação dos 

alunos não foi tão massiva quanto o esperado, tais motivos podem ser 

explicados por vários fatores: 

 

 horário favorável, mas vários alunos optam por outras 

atividades extra curriculares; 

 obrigações familiares; 

 negação da sua condição e estado físico;  

 recusa de participação no projeto; 

 falta de conhecimento e incentivo por parte do professor de 

EF. 

 

Num balanço final, diria que apesar do número reduzido de alunos, 

considero que o trabalho executado em cada sessão foi bastante positivo.Com 

mais assiduidade estiveram envolvidas doze alunas. Cada uma foi avaliada 

consoante as suas habilidades motoras, de acordo com as suas capacidades 

condicionais e coordenativas. Tal como, foi criado um questionário sobre as 

suas preferências e histórico desportivo. A intenção em cada sessão era 

adequar as tarefas às necessidades e gosto das alunas para que estivessem 

motivadas e empenhadas na realização das mesmas.  

Um ponto-chave para o sucesso deste projeto foi a multidisciplinaridade, 

ou seja, foram várias as modalidades utilizadas para conseguir alcançar os 
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objetivos. Desde modalidades coletivas, individuais, às mais convencionais e 

alternativas, tais como: basquetebol, futebol, andebol, atletismo, badminton, 

kin-ball, patinagem, entre outras. Na sua globalidade, o projeto foi de facto 

muito positivo para as alunas participantes, mesmo tendo em conta que 

número de alunos tenha sido mais reduzido que o previsto e expectável. 

 Estou convicta que a continuidade deste atelier é fundamental, embora o 

seu início deva acompanhar também o início do ano letivo. Da mesma forma 

que deve existir mais complementaridade entre professores responsáveis pelo 

mesmo, professores do grupo disciplinar de EF e toda a comunidade escolar.  

Reconheço que foi um prazer partilhar esta experiência com todos os 

seus intervenientes, fundamentalmente pela causa e intenções deste projeto. 

Os resultados conseguidos superaram as expectativas, uma vez que a maioria 

das alunas supriu as suas dificuldades e alcançou plenamente os objetivos 

iniciais. Contudo, o processo não está completo, para que as alunas 

participantes percebem a importância da AFi e da adoção de estilos de vida 

mais saudáveis, este foi apenas mais um passo no trajeto das suas vidas. 

Considero este projeto como uma mais-valia para a comunidade escolar 

e, pelas características que apresenta dediquei-me a ele com bastante afinco. 

Senti a necessidade de acompanhar todo o trajeto dos alunos, perceber as 

suas histórias. A curiosidade trespassou o espaço desportivo, queria dar o meu 

contributo ao projeto. A ligação estreita entre as três áreas envolvidas - AFi, 

Alimentação e Educação, iria garantir um melhor acompanhamento e melhores 

resultados. Assisti e participei em várias reuniões com a equipa multidisciplinar 

empenhada nesta causa, ouvi os desabafos e histórias que contavam à 

psicóloga, o interesse ou falta dele dos pais e família, os pedidos de ajuda e 

até mesmo as recusas em serem ajudados. De facto, alguns alunos sinalizados 

recusaram a sua participação no projeto, ainda que por alguns lutamos e 

conversamos, conseguindo a sua reintegração. O objetivo comum era 

contribuir para alterações de hábitos mais saudáveis, um alerta para as 

consequências na saúde de cada um destes alunos. 
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4.3. Desenvolvimento Profissional 

 

4.3.1. Ações de Formação 

 

4.3.1.1. Formação de juízes/árbitros de Atletismo – DE 

 

No dia 4 de Fevereiro, teve lugar nas instalações da FADEUP, no âmbito 

do DE, uma formação de juízes/árbitros, na modalidade de Atletismo. Sendo o 

preletor, o diretor técnico da Associação de Atletismo do Porto. A experiência 

nesta modalidade já é vasta, tal como relatos anteriores, fui atleta federada e 

treinadora em escalões de formação. Apesar de todo o conhecimento retirado 

destas experiências, senti que esta seria uma mais-valia na minha formação. 

Tratando-se do DE , existem diferenças no ajuizamento das competições, pela 

flexibilidade que se impõe. 

Foi importante perceber que ao nível escolar, existe a preocupação de 

aumentar a credibilidade dos encontros e competições de atletismo, 

fomentando o sucesso dos mesmos. 

 

4.3.1.2. Ação de sensibilização em Suporte Básico de Vida 

 

A responsabilidade desta ação esteve a cargo da Delegação da Cruz 

Vermelha, do Porto, a decorrer na FADEUP. Pelo dia 30 de Abril deste mesmo 

ano letivo, teve lugar a ação que mais valorizo neste reportório.  

Não tinha muitos conhecimentos na área, pelo que aproveitei ao máximo 

os conhecimentos passados pelos formadores. De salientar, que tanto 

importante foi a componente prática como a teórica. Todos os procedimentos 

aprendidos são elementos-chave até nos momentos de pedir ajuda médica. 

Sinto-me capaz, depois da frequência desta ação, de corresponder 

prontamente e com mais eficácia à ocorrência de simples situações, que 

podem prevenir piores consequências. Contudo, tenho consciência que esta 
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ação de sensibilização não esgota os conhecimentos sobre o salvamento de 

vidas. 

 

4.3.1.3. Ação de Formação – “Ginástica Acrobática na Escola” 

 

Esta ação formação foi realizada pelo núcleo de estágio da Escola Básica 

Júlio Dinis, em Grijó. Ocorreu no dia 23 de Maio, sob a orientação da 

Professora Leonor Vareta. O objetivo passou por demonstrar métodos mais 

lúdicos e apropriados ao ensino da “Ginástica de Acrobática na Escola”. Em 

prol, de uma modalidade que nem sempre é bem fácil de lecionar e ser vista 

com agrado pelos alunos. Participei nesta formação, apesar de durante o meu 

EP, não ter a possibilidade de a lecionar por dificuldades no roulement e pelas 

alterações no planeamento do ano escolar. 

A formação superou as minhas expectativas, além de termos sido muito 

bem recebidos, a organização esteve exemplar. O facto de a preletora se 

socorrer de alunos da escola do grupo de DE da modalidade, permitiu-nos 

observar mais pormenorizadamente todos os conteúdos e situações ocorridas. 

Pelo que podemos presenciar, todos os exercícios e formas de trabalho seriam 

facilmente transferidas para as aulas de uma turma e escola qualquer. 
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4.4 Projeto de Estudo - Inatividade na população feminina 

 

4.4.1. Introdução 

 

A eleição desta problemática surge no momento da análise dos 

questionários iniciais apresentados à turma do 9º B. Através de conversas 

informais com alguns professores da ESOD, o cenário mostra-se idêntico à 

restante população estudantil do sexo feminino. A grande maioria apresenta 

elevados níveis de sedentarismo, por não praticarem qualquer atividade física, 

seja de caráter formal ou informal. 

Por não me rever nesta situação, tal como já referi no ponto 2 

“Enquadramento Biográfico”, debrucei-me sobre esta problemática. 

Interessava-me perceber as razões e identificar as modalidades preferenciais, 

a partir daqui conhecer o seu passado desportivo e reconhecer os principais 

entraves. Atualmente, deparamo-nos com uma “doença global” – obesidade, 

mas pelo sentido contrário a elevada pressão de um estereótipo de mulheres 

ativas, emancipadas e magras. Tendo também em consideração, a crescente 

oferta de programas de atividade física, é urgente perceber os motivos de 

todas estas jovens adotarem um estilo de vida sedentário.  

Tal como refere Bento (2010) a população mundial atingida pela 

inatividade atinge valores próximos 85%, com previsões de aumento. Apesar 

dos esforços reunidos à volta das iniciativas de promoção de Atividade física é 

notório o desaparecimento de práticas lúdicas. Caso raro, nos dias de hoje, é 

vermos crianças e jovens a brincar na rua, a jogar à bola com amigos e 

vizinhos. Os espaços verdes dão lugar a arranha-céus, as brincadeiras de rua 

aos jogos de computador. 

Lado a lado, com a história da humanidade emerge uma conjuntura 

corporal. Assim o corpo é retratado como elemento fundamental à condição 

humana e à qualidade de vida (Bento, 2010). Hoje as atenções estão voltadas 

para o corpo, mediante uma exaltação do culto do corpo. A matéria em 

substituição da natureza (Bento, 2010). Ao passo que o desenvolvimento da 

técnica e da ciência substituem os homens pelas máquinas. 
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Consequentemente, a diminuição da componente física e motora até nas 

tarefas quotidianas, resultantes de alterações de estilos de vida.  

O sedentarismo, a inatividade física e respetivas consequências 

combatem-se pela vontade, pela autoconfiança e afirmação pessoal. Sendo a 

atividade física e o desporto uma via eleita pela excelência e pelo sucesso nas 

intervenções destes motes. Nesta problemática a escola e o professor terão 

uma preocupação acrescida, não podem ser indiferentes ao desenvolvimento 

da vontade e capacidades de ações das crianças e jovens. Cabe recrutar a 

atenção dos alunos para a prática desportiva, combater o desleixo, as 

frustrações, as desilusões, os fracassos e proteger os menos capacitados e os 

menos hábeis, sob pena de aumentar os níveis de aptidão física e saúde na 

população estudantil (Bento, 2010). 

Citius, Altius, Fortius – o lema olímpico do desporto, exalta a emergência 

de ambição, da transcendência, da superação. Importa-me perceber porque 

abandonaram estas alunas este apelo de afirmação “Mais alto, mais longe, 

mais veloz, mais resistente, mais forte.” (Bento, 2010, p. 39). 

 

4.4.2.Material e Métodos 

 

A seleção da amostra para a realização do estudo teve por base 20 

alunas, dos dois ciclos de ensino da ESOD. Sendo constituída por 6 alunas da 

turma 7ºA, 5 da 9ºB, 5 da 10ºC e 2 da 12ºA, as suas idades estavam 

compreendidas entre os 12 e os 17 anos, com uma média de idades de 15 

anos.  

 

4.4.3.Procedimentos de Recolha 

 

O procedimento para a escolha da amostra foi completamente aleatório, 

cingindo-se ao requisito de nenhuma praticar qualquer atividade física. 

O instrumento eleito deste estudo foram entrevistas semiestruturadas 

recolhidas com o auxílio de um gravador, Olympus VN- 7600, e câmara 
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fotográfica, Sony DSC – T10, (utilizada apenas para reproduzir o som e não as 

imagens). 

O guião da entrevista era constituído por 7 questões (Quadro 1) e 

orientado pela técnica de entrevista semiestruturada. Todas as entrevistadas 

tiverem, antecipadamente, conhecimento de todos os procedimentos, incluindo 

o anonimato das suas identidades. De tal forma, que o nome de cada aluna é 

substituído por uma letra “E” ao qual acresce um número, iniciando no 1 até ao 

20. Existiu, ainda o cuidado da entrevistadora ser a mesma e o ambiente calmo 

e sem perturbações. 

Tendo em conta a sua construção, foram acautelados os seguintes 

passos: 

 

 Retirar as categorias das questões do guião sob revisão 

bibliográfica; 

 Elaborar um primeiro modelo de entrevista; 

 Sujeitar esse mesmo modelo a um perito, neste caso concreto a 

uma doutora em Ciências do Desporto, com especialização na 

área de Pedagogia do Desporto. 

 Introdução das alterações sugeridas pela perita; 

 Entrevistas a 1 participante por grupo do universo do estudo, a fim 

de verificar o grau de compreensão das questões e o grau de 

adequação das respostas às expectativas do pesquisador; 

 Introduzir alterações consideradas adequadas; 

 Aplicação da entrevista. 
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Quadro 1 - Entrevista 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.4.4. Procedimentos de Análise 

 

A análise do conteúdo das entrevistas foi precedida de uma análise 

temática, tendo em conta o processo de definição de categorias por tema. 

Em termos operacionais foram transcritas as gravações através do 

processamento de texto a partir das questões efetuadas. Segundo Bardin 

(1994) a categorização tem como objetivo fornecer uma figuração simplificada 

dos dados em bruto. Assim, as categorias analíticas de cada um dos temas 

foram objeto de especificação a posteriori, visto que a maior preocupação 

consistiu na compreensão do discurso das entrevistadas. Nos Quadros 2 e 3, 

estão explícitos os temas e categorias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. O que pensas sobre a importância da atividade física? 

2. Fala-me das atividades que já praticaste? 

3. Explica-me as razões pelas quais abandonaste a prática desportiva? 

4. O que te levaria a voltar à prática desportiva? 

5. Enumera e justifica as atividades que gostavas de praticar? 

6. Indica as modalidades e infraestruturas desportivas na tua área de 

residência. 

7. De que forma essas modalidades e infraestruturas proporcionam o teu 

estilo de vida sedentário? 
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Quadro 2 - Temas e Categorias relativas ao estudo 

Temas 

Importância da 

Atividade Física 

Atividades 

praticadas 

Razões do 

abandono da 

Prática Desportiva 

Razões para voltar à 

Prática Desportiva 

Categorias 

- Alimentação  

- Condição 

Física 

- Corpo 

- Saúde 

- Melhorar 

qualidade de 

vida 

- Mente 

- Ocupação 

tempos livres 

 

- Badminton 

- Basquetebol 

- Dança 

- Futebol 

- Futsal 

- Ginásio 

- Ginástica 

- Karaté 

- Natação 

- Sem prática 

- Taekwondo 

- Ténis 

-Ténis de 

Mesa 

- Voleibol 

 

-Alteração 

residência  

- Desinteresse 

- Falta de apoio 

- Financeiro 

- Horário escolar 

- Insucesso escolar 

- Lesão 

-Motivos económico 

-Mudança de escola 

- Outras atividades 

- Preguiça 

-Questões 

familiares 

- Sem resposta 

- Aparência física 

- Aprender a nadar 

- Apoio Familiar 

-Baixo custo das 

mensalidades 

- Descriminação  

 -Disponibilidade 

horária 

- Divertimento 

-Gosto pela atividade 

física 

-Melhorar condição 

física 

- Melhorar saúde 

- Nenhuma  

-Prática 

acompanhada 

- Saudades 

- Sucesso escolar 
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Quadro 3 - Temas e Categorias relativas ao estudo 

Temas 

Atividades que 

gostariam de 

praticar 

Razões para a 

prática dessas 

Atividades 

Modalidades e 

infraestruturas 

desportivas na Área de 

Residência 

Modalidades e 

Infraestruturas 

Vs. 

Sedentarismo 

Categorias 

-Andebol 

-Aulas de 

Grupo 

-Badminton 

-Basquetebol 

-Boxe 

-Dança 

-Futebol 

-Futsal 

-Ginásio 

-Ginástica 

-Natação 

-Nenhuma 

-Taekwondo 

-Ténis 

-Voleibol 

 

- Curiosidade 

-Desenvolver 

condição física 

- Desinteresse 

- Divertimento 

- Exemplo familiar 

-Gosto pela 

modalidade 

-Gosto pela 

natureza 

- Saúde 

-Superação  

- Trabalho coletivo 

 

-Academia de dança 

-A.C. Gervide 

-Balocesto 

-Basquetebol 

-Campo da ESOD  

-Canoagem 

-C.F. Oliveira do Douro 

-C.F. Perosinho 

-Colégio de Gaia 

-Dança 

-Estádio Municipal de 

Gaia 

-Futebol 

-F.C. Avintes 

-Ginásio 

-Paroquial 

-Parque Lavandeira 

-Passadiços 

-Piscina Vila D´Este 

-Piscina em Casa  

-Sem conhecimento 

-Voleibol 

-Não 

Relevante 

- Relevante 
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Seguidamente, apresento as explicações de cada um dos temas e 

respetivas categorias 

 

 Temas 

 

- Importância da Atividade Física, reporta-se às razões pelas quais a 

prática de atividade física é considerada importante. 

 

- Atividades praticadas, incorpora todas as atividades físicas já praticadas, 

seja de carácter formal ou informal. 

 

- Razões do abandono da prática desportiva, inclui toda a informação 

relativa às causas do abandono da atividade desportiva. 

 

- Razões para voltar à Prática Desportiva, envolve toda a informação 

relativamente às motivações para reiniciar a prática desportiva. 

 

- Atividades que gostariam de praticar, diz respeito a todas as atividades 

desportivas que as alunas gostariam de vivenciar. 

 

- Modalidades e infraestruturas desportivas na Área de Residência – 

implica todas as modalidades e espaços desportivos que as alunas 

entrevistadas, reconhecem a existência nas proximidades das suas 

residências. 

 

- Modalidades e Infraestruturas Vs. Sedentarismo – importa saber de que 

forma as modalidades e espaços desportivos são relevantes ou não para a 

adoção de um estilo de vida sedentário. 
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 Categorias 

 

No tema “Importância da Atividade Física” surgiram as seguintes 

categorias: Saúde, engloba consequências da atividade física na saúde; 

Corpo, referente às preocupações com o aspeto e aparência física; Mente, 

referida pela importância do bem-estar intelectual. Tal como Condição Física, 

reconhecida como fundamental para a realização das atividades diárias; 

Alimentação, por exercer influência na temática; Melhorar qualidade de vida, 

referenciada pelo conhecimento de causa e Ocupação tempos livres, 

considerada como um hobby, uma forma de divertimento. 

 

No tema “Atividades praticadas”, foram identificadas as seguintes 

categorias: Ginástica, Ténis de Mesa, Futsal, Dança, Karaté, Natação, 

Badminton, Basquetebol, Voleibol, Ginásio, Taekwondo, Ténis, Futebol e, 

ainda, sem prática de qualquer atividade, resposta daquelas alunas que não 

praticaram nenhum atividade no seu percurso. 

 

No tema “Razões do abandono da Prática Desportiva” foram declaradas 

as categorias: Mudança de escola, identificada pela alteração da escola 

frequentada; Horário escolar, pela incompatibilidade temporal com a prática 

de atividade física e Alteração residência, mencionada pelo facto de ter 

ocorrido uma mudança de cidade. O insucesso escolar, referida porque a 

prática influenciara negativamente nas notas escolares; Preguiça, considerada 

pela falta de vontade e motivação; Desinteresse, sublinhada pelo desânimo na 

prática e pelas contrariedades causadas. E até mesmo, Questões familiares, 

sugeridas pelo auxílio nas tarefas domésticas e negócios familiares; Falta de 

apoio, por não haver incentivo familiar suficiente para continuar a prática 

desportiva; Motivos económico-financeiros, pelas dificuldades em poder 

assumir o compromisso de pagar uma mensalidade e Lesão, por surgir um 

problema de saúde e abandonar para evitar reincidências. Mencionadas, 

Outras atividades, abandono por detrimento de outras atividades, como a 

música e Sem resposta, uma vez que a aluna nunca praticou. 
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No tema “Razões para voltar à Prática Desportiva” sugeriram as seguintes 

categorias: Aparência física, permite associar a atividade física ao culto do 

corpo; Melhorar condição física, proporciona uma melhoria das capacidades; 

Disponibilidade horária, caso o horário escolar proporcionasse mais tempo 

livre; Gosto pela atividade física, descrimina o gozo o e o prazer através da 

prática desportiva; Sucesso escolar, no caso de conseguir conciliar melhor 

com as obrigações escolares e a obtenção de melhores notas e Prática 

acompanhada, considerada como fator motivador e aliciante. Ainda, Melhorar 

saúde, remete para os benefícios da atividade física; Apoio Familiar, caso o 

envolvimento familiar fosse mais positivo; Baixo custo das mensalidades, 

apenas possível no caso de práticas de baixo custo, e Saudades, 

mencionadas pela nostalgia e boas recordações dos momentos vividos através 

da atividade física. O Divertimento, categoria apresentada pelo domínio mais 

lúdico; Aprender a nadar, motivo referido pela possibilidade de aproveitar 

melhor as férias escolares; Descriminação; referida para contrariar os 

comentários pejorativos que a aluna ouve pelo seu aspeto físico e condição 

física e Nenhuma, por não de identificar com nenhuma atividade física e achar 

completamente desinteressante a sua prática. 

 

No tema “Atividades que gostariam de praticar” identifiquei as seguintes 

categorias: Ginástica, Futsal, Basquetebol, Voleibol, Natação, Boxe, Andebol, 

Futebol, Dança, Aulas de Grupo, Ginásio, Taekwondo, Badminton, Ténis e 

Nenhuma. 

 

No tema “Razões para a prática dessas Atividades” as categorias 

reconhecidas foram: Gosto pela modalidade, considerada como fator 

motivador e entusiasmante; Desenvolver condição física, pertinente para 

aumentar as capacidades físicas; Gosto pela natureza, descrita pela 

associação da prática ao ar livre, no contacto com a natureza, e ainda o 

Exemplo familiar, pela vontade de seguir os passos de um membro da família 

como referência desportiva. A Saúde, motivo apontado para melhorar aspetos 
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como respiração; Curiosidade, mencionada pelo sentimento de descoberta e 

compreender a atividade física; 

Trabalho Coletivo, referido pelas valências do trabalho colaborativo, 

cooperação e entreajuda; Divertimento, pela satisfação causada pela prática; 

Superação, revela o desejo e ambição de melhorar as suas capacidades, e o 

Desinteresse, revela a aluna que não tem qualquer interesse pela prática 

desportiva.  

 

No tema “Modalidades e infraestruturas desportivas na Área de 

Residência” as categorias mencionadas foram: Ginásio, Futebol, Basquetebol, 

Voleibol, Canoagem, Dança, Estádio Municipal de Gaia, Piscina Vila D´Este, 

Colégio de Gaia e o Campo Sintético da ESOD. Tal como, Balocesto, 

Paroquial, Academia de dança, A.C. Gervide, C.F. Oliveira do Douro, F.C. 

Avintes, C.F. Perosinho, Pavilhão desportivo da Lavandeira, Passadiço, Piscina 

em Casa e sem conhecimento. 

 

Por fim, no tema “Modalidades e Infraestruturas Vs. Sedentarismo” foram 

consideradas duas categorias: Relevante, caso a existência de modalidades e 

infraestruturas pretendidas na área de residência proporcionam um estilo de 

vida sedentário; Não Relevante, por não haver interferências entre estas 

condições.  
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4.4.5. Apresentação e Discussão de Resultados 

 

1. Importância da Atividade Física 

 

No que concerne à importância da Atividade Física as respostas das 

alunas (Quadro 4) destacam a categoria Saúde, seguida da do Corpo, como as 

principais beneficiárias pela prática. Como demonstram os excertos das 

entrevistas E14 e E19 e o Quadro 4: 

 

“A importância da atividade física é que pode-se combater algumas 

doenças ou então ajudar caso tenha alguma doença, pode ajudar a melhorar. 

Podemos ter uma melhor qualidade de vida.” (E14) 

 

“Penso que é muito importante porque uma pessoa sem a atividade física 

fica sem forma no corpo. “ (E19) 

 

Quadro 4 - Ordenação das referências pelas categorias que dispõem a "Importância da Atividade 

Física" 

Categorias Entrevistadas 

Saúde 16 

Corpo 10 

Condição física 5 

Ocupação tempos livres 3 

Alimentação 2 

Melhorar qualidade de vida 2 

Mente 1 
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2. Atividades já praticadas 

 

A dança e a natação foram as modalidades mais praticadas e vivenciadas 

pelas alunas. Tal como está patente nos excertos que se seguem, 

acompanhados do Quadro 5. 

 

“Foi só dança, no balett andei tinha pra ai 4 ou 5 anos, na dança do ventre 

foi com 9 anos e o flamenco foi há dois anos atrás.” (E10) 

 

“Eu não pratiquei quase nenhuma, só natação porque o meu pai 

inscreveu-se e eu também me quis escrever com ele.” (E18)  

 

Quadro 5 - Ordenação das referências pelas categorias que dispõem as "Atividades já praticadas" 

Categorias Entrevistadas 

Dança 8 

Natação 7 

Futsal 3 

Karaté 3 

Ginásio 3 

Voleibol 3 

Badminton 2 

Basquetebol 1 

Futebol 1 

Ginástica 1 

Sem prática 1 

Taekwondo 1 

Ténis 1 

Ténis de Mesa 1 
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3. Razões do abandono da Prática Desportiva 

 

Relativamente a este tema, os alunos referem as categorias do Horário 

Escolar e Mudança de Escola como as principais “Razões para o abandono da 

Prática Desportiva”. Como evidenciam os seguintes excertos de entrevistas: 

 

“A ginástica foi porque quando entrei para o 5º ano, deixei de ter tempo. O 

ténis de mesa, quando vim para esta escola. “ (E1)  

 

“Porque me ocupava muito tempo e, tinha de estudar.” (E5) 

 

Quadro 6 - Ordenação das referências pelas categorias que dispõem as "Razões do abandono da 

Prática Desportiva" 

Categorias Entrevistadas 

Horário escolar 9 

Mudança de escola 5 

Insucesso escolar 4 

Questões familiares 3 

Motivos económico-financeiros 2 

Preguiça 2 

Alteração residência 1 

Desinteresse 1 

Falta de apoio 1 

Lesão 1 

Outras atividades 1 

Sem resposta 1 
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4. Razões para voltar à Prática Desportiva 

 

As alunas salientam que voltaria à prática desportiva pelo gosto e pelo 

prazer da prática desportiva. Assim como se a carga horária escolar diminuísse 

disponibilizasse de mais tempo livre. Tal como referido nos seguintes excertos: 

 

“Se tivesse mais tempo e conseguisse conciliar o desporto com a escola. 

Eu chego muito tarde a casa e tenho que estudar.” (E14) 

 

“Eu gosto muito de fazer exercício físico, gosto muito de correr, jogar 

futebol.” 

 (E20) 

 

Quadro 7 - Ordenação das referências pelas categorias que dispõem as "Razões para voltar à 

Prática Desportiva" 

Categorias Entrevistadas 

Gosto pela atividade física 7 

Disponibilidade horária 5 

Sucesso escolar 3 

Aparência física 2 

Melhorar saúde 2 

Melhorar condição física 2 

Prática acompanhada 2 

Apoio Familiar 1 

Aprender a nadar 1 

Baixo custo das mensalidades 1 

Descriminação 1 

Divertimento 1 

Nenhuma 1 

Saudades 1 
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5. Atividades que gostariam de praticar 

 

No que concerne a este tema as entrevistadas consideram que a Natação 

ao par da Dança as atividades que mais gostariam de praticar. Tal como 

comprovam os excertos e o Quadro 8. 

 

“Gostava de voltar à natação, eu gosto (…) mas (…) não sei, não tenho 

muito jeito para desporto.” (E9) 

 

“Voltar à dança porque sempre gostei de hip-hop e breakdance.” (E16) 

 

Quadro 8 - Ordenação das referências pelas categorias que dispõem as "Atividades que 

gostariam de praticar" 

Categorias Entrevistadas 

Natação 9 

Dança 9 

Basquetebol 4 

Voleibol 4 

Futebol 3 

Andebol 2 

Futsal 2 

Badminton 2 

Aulas de Grupo 1 

Boxe 1 

Ginásio 1 

Ginástica 1 

Nenhuma 1 

Taekwondo 1 

Ténis 1 
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6. Razões para a prática dessas Atividades 

 

No que concerne ao regresso da prática das atividades que mais 

gostariam de praticar, a razão para as suas escolhas recaiu destacadamente 

sobre o próprio gosto pela modalidade. Como comprovam os excertos e o 

Quadro 9. 

 

“Porque nas aulas de educação física, comecei a gostar de andebol 

também e as atividades que enumero são andebol e natação.” (E6) 

 

“Gostava de praticar outra vez a dança, porque gosto muito de dançar e 

mais nenhuma.” (E 12) 

 

Quadro 9 - Ordenação das referências pelas categorias que dispõem as "Razões para a prática 

dessas Atividades" 

Categorias Entrevistadas 

Gosto pela modalidade 17 

Trabalho coletivo 3 

Gosto pela natureza 2 

Curiosidade 1 

Desinteresse 1 

Desenvolver condição física 1 

Divertimento 1 

Exemplo familiar 1 

Saúde 1 

Superação 1 
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7. Modalidades e infraestruturas desportivas na Área de Residência 

 

As entrevistadas identificaram o Ginásio e o Futebol como aquelas 

modalidades que mais próximos têm disponíveis na sua área de residência. Tal 

como, o A.C. Gervide e o C.F Oliveira do Douro como infraestruturas, 

igualmente mais próximas. Tal como referido nos seguintes excertos e Quadro 

10: 

 

“Tenho um ginásio perto, tem para praticar basquetebol, tem aqui a 

escola com o campo que se pode alugar e acho que tem qualquer coisa para lá 

para cima de futebol.” (E8) 

 

“O CF Oliveira do Douro, o AC Gervide, o FC Avintes, depois a piscina de 

Vila d’ Este.” (E17) 
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Quadro 10 - Ordenação das referências pelas categorias que dispõem as "Modalidades e infraestruturas 

desportivas na Área de Residência" 

Categorias Entrevistadas 

Futebol 7 

Ginásio 7 

A.C. Gervide 5 

C.F. Oliveira do Douro 5 

Basquetebol 4 

Passadiços 3 

Piscina Vila D´Este 3 

Colégio de Gaia 2 

Futebol Clube de Avintes 2 

Sem conhecimento 2 

Academia de Dança 1 

Balocesto 1 

Campo da ESOD 1 

Canoagem 1 

Clube Futebol Perosinho 1 

Dança 1 

Estádio Municipal de Gaia 1 

Paroquial 1 

Parque Lavandeira 1 

Piscina própria 1 

Voleibol 1 
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8. Modalidades e Infraestruturas Vs. Sedentarismo 

 

Neste tema as respostas das alunas não evidenciam qualquer categoria 

em destaque, pelo que existe um equilíbrio nas opiniões das mesmas. Assim, 

umas referenciam que a questão de não existirem as modalidades e/ou as 

infraestruturas necessárias à pratica das suas modalidades preferidas é 

relevante, enquanto outras dão conta da existência de outros fatores para 

adoção de um estilo de vida sedentário. Tal como demonstram os excertos e o 

Quadro11 apresentados: 

 

“Não, não tem nada haver, Primeiro mudei-me para Quebrantões há 

muito pouco tempo, antes murava no Porto e não conheço muito bem aquilo. 

Mas não tem nada haver. “ (E 14) 

 

“Não, é mesmo a falta de tempo. E por exemplo, quando chego à noite e 

mesmo que queira ir andar e tudo mais, é um bocado complicado porque 

chega o fim do dia e estou cansada.” (13) 

 

“Lá tem dança, perto de minha casa mas não tem o tipo de dança que eu 

quero.” (E19) 

 

“Eu gostaria frequentar esses espaços, mas não dá muito jeito. Se 

houvesse outros espaços que não fossem pagos. Tenho quatro irmãos e um 

bocado mais complicado, tanto eu como eles queríamos todos o mesmo. “ 

(E16) 

 

Quadro 11 - Ordenação das referências pelas categorias que dispõem as "Modalidades e 

Infraestruturas Vs. Sedentarismo" 

Categorias Entrevistadas 

Relevante 10 

Não relevante 10 
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4.4.6 Considerações Finais do Estudo 

 

Considerando os objetivos iniciais e os resultados obtidos pelas 

entrevistas, é passível concluir: 

As alunas consideram de facto muito importante a prática da atividade 

física, pelos benefícios nas mais variadas categorias, com principal destaque 

para a saúde e fisionomia do corpo. A maioria refere-se prontamente às 

questões da saúde quando questionadas, pelo que à categoria do corpo 

referem-se às suas preocupações pelo aspeto e aparência física. 

Nas atividades mais praticadas as alunas evidenciam a dança e a 

natação, a primeira pela associação a uma modalidade feminina e pela 

popularidade dos estilos urbanos, já a segunda pela necessidade de 

aprenderem a nadar. 

Sendo apontadas como razões do abandono a falta de tempo livre, com a 

escola e suas obrigações a ocuparem a maioria do tempo disponível. Pode 

ainda verificar que estas responsabilidades aumentam com o avanço dos anos 

de escolaridade.  

Curiosamente as alunas apesar da sua condição sedentária atual, a 

maioria gostaria de voltar à prática da Atividade Física, uma vez que sentem 

prazer e gozo na sua prática. Aprovariam envolverem-se, umas em atividades 

formais e outras mais informais. 

Recaindo as escolhas por modalidades que já tenham praticado e às 

quais apontam como experiências positivas. Como é o caso da natação e da 

dança. Ainda que existam tantas outras, por entre as escolhas Denota-se que 

neste tema as preferências dizem respeito às anteriormente apontadas, mas 

não desprezam outras vivências. 

As razões para essas escolhas apontam novamente, o gosto pelas 

modalidades preferenciais. Sem margem para dúvidas, pela distinção sobre 

outras categorias. 

No que diz respeito, às modalidades e infraestruturas desportivas 

evidenciadas na área de residência, o destaque recai sobre o ginásio e o 

futebol, o A.C. Gervide e o C.F. Oliveira do Douro, respetivamente. 
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Curiosamente, as infraestruturas apontadas referem-se também às 

modalidades de futebol. Pelo que se depreende que na zona habitacional 

destas alunas, o principal destaque recai sobre a modalidade de futebol, ainda 

que direcionadas para o sexo masculino.  

Ainda que não possa dar destaque a este motivo justificativo da condição 

sedentária das alunas, pelo equilíbrio das respostas no último tema. Se para 

dez alunas é relevante que não tenham ao seu dispor as modalidades 

preferenciais e respetivas infraestruturas para a sua prática, existem ainda 

outras dez que apontam outras categorias e desvalorizam por completo a 

relevância destes dois aspetos.   

Em síntese, os resultados obtidos através da análise das entrevistas 

indicam que apesar de a amostra ser constituída por alunas inativas, existe um 

número elevado daquelas que gostariam de não estarem incluídas nesta 

denominação.
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Ao escrever este último capítulo, os sentimentos são avassaladores. Os últimos 

parágrafos, as últimas linhas, as últimas palavras de um sonho realizado. 

O caminho para aqui chegar foi longo e demorado. Ainda à entrada do 

labirinto que é a vida, sabia qual a rota a seguir, que escolhas e decisões a 

tomar entre tantas opções. Nem que para isso, significasse deixar a família e o 

sonho olímpico para trás. Era o momento mais importante da minha vida. Sentir 

o cheiro a cloro por entre as paredes daquela que passaria a ser a minha casa. 

São as lembranças que nos fazem seguir em frente, as recordações das 

correrias entre o calçar de sapatilhas, vestir o fato de judo e colocar a touca de 

natação. A união de uma turma aquando da apresentação do esquema de 

ginástica, as horas de treino de atletismo, a troca de apontamentos e as longas 

horas de estudo, jamais serão esquecidas. A superação dos medos e 

angústias dera espaço a tantos momentos felizes vestida de preto.  

A admiração de professores capazes de captar a minha atenção, de me 

fazer perceber que nunca me arrependera de seguir o meu coração, a minha 

ambição. De alimentar a sede de conhecimento, a procura de saber mais e ser 

melhor. Não quero ser igual a ninguém, quero antes deixar a minha impressão 

digital. Sei que muitos me reconhecem pela minha incessante energia, outros 

pelo meu sorriso ou ainda aqueles que apelei por ajuda, nas horas de maior 

aflição.  

Estas memórias, são as mesmas que desejo ouvir um dia dos “meus 

meninos”. O EP fora a travessia perfeita entre o ser aluna e o ser professora. 

Sem dúvida, um desafio repleto de aprendizagens e ensinamentos que me 

fizeram crescer enquanto pessoa singular e profissional. Desde as 

preocupações e inseguranças, da escola que era desconhecida, da aula de 

apresentação, dos alunos aos laços de amizades com os professores da 

escola. Todos os dias, era um dia diferente, com tanta coisa para contar que 

nem cabia em mim.  

Sou uma pessoa mais forte, mais crescida, foram tantas as competências 

que adquiri num só ano. Consegui dominar tarefas que se revelaram difíceis, 

dobrei o meu cabo das tormentas, em prol de um sonho. Os tempos que se 

adivinham não serão fáceis. Os conhecimentos, os saberes não se esgotam 

nesta experiência, muito mais há para aprender, muitos desafios por agarrar. 
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Atrevo-me a dizer que isto será o princípio do fim. Será com a mesma paixão 

que continuarei o meu caminho e, lutarei por um lugar. 

Um lugar onde seja feliz, onde seja concretizada e valorizada por aquilo 

que sou, por tudo aquilo que sou capaz. É com enorme orgulho que olho para 

trás e me revejo à entrada da escola primária, a fechar mais um capítulo à 

porta da faculdade, minha eterna faculdade. 

E agora aqui estou, a tecer as últimas linhas de uma história mais que 

encantada, não perfeita, mas minha. 

 

Uma vez estudante, estudante para sempre! 
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Anexo A – Entrevistas do Estudo  

 

 Entrevista Semiestruturada a E1 

 

1- O que pensas sobre a importância da atividade física? 

Apesar de não praticar, acho que é importante e, gostava de praticar. Mas eu 

não pratico porque não tenho muito tempo, mas já pensei em fazer alguma 

coisa. 

2- Fala-me das atividades que já praticaste? 

Quando era pequenina fiz ginástica artística, depois andei no desporto escolar 

e no ténis de mesa. Mas quando mudei de escola sai e nunca mais pratiquei 

nada. 

3- Explica-me as razões pelas quais abandonaste a prática 

desportiva? 

A ginástica foi porque quando entrei para o 5ºano, deixei de ter tempo. O ténis 

de mesa, quando vim para esta escola.  

(Atualmente praticas? Não tenho tempo, mas gostava de praticar. Tenho 

formação musical e tira-me muito tempo para além da escola.) 

4- O que te levaria a voltar à prática desportiva? 

Eu sinto falta de atividade física, a minha condição é fraca e, eu gostava de a 

melhorar. 

5- Enumera e justifica as atividades que gostavas de praticar? 

Não sei, eu não conheço muitos desportos. E não sei se gostava de ter um 

desporto coletivo. A ginástica (…) eu gosto, de uma forma informal. 
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(Mas gostavas de te inscreveres em algum clube? Não, não queria ter 

obrigatoriedades. Que tipo de ginástica? Eu gosto de ginástica no geral, porque 

gosto de dança contemporânea e, acho a ginástica acrobática muito gira. 

6- Indica as modalidades e infraestruturas desportivas na tua área de 

residência. 

Eu conheço, perto de onde eu moro, só há o que andava quando era 

pequenina mas já não dá para a minha idade. Tem um ginásio com várias 

modalidades. Andei a ver os horários e atividades, mas o horário da escola era 

incompatível). 

7-  De que forma essas modalidades e infraestruturas proporcionam o 

teu estilo de vida sedentário? 

Apenas o meu horário da escola é incompatível, mas gostava de praticar. 
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 Entrevista Semiestruturada a E2 

 

1- O que pensas sobre a importância da atividade física? 

Eu penso que é importante, para o corpo e para saúde. Influencia em tudo, até 

para desanuviar, em tudo até em termos de mente. 

2- Fala-me das atividades que já praticaste?  

Eu pratiquei futsal, dos 9 aos 13 anos, nos Restaurados Avinteses, mas por 

causa do horário da escola, abandonei. 

3- Explica-me as razões pelas quais abandonaste a prática 

desportiva? 

Por incompatibilidade de horários, e porque tenho catequese, o coro e o 

conservatório de música.  

4- O que te levaria a voltar à prática desportiva? 

Tenho falta de tempo e o meu objetivo é a música. Só te tivesse mais tempo é 

que voltaria. 

5- Enumera e justifica as atividades que gostavas de praticar? 

Futsal e Basquetebol, gosto de jogar e por serem jogos coletivos. 

6- Indica as modalidades e infraestruturas desportivas na tua área de 

residência. 

Tenho campo de relva sintético a alugar, só tem espaços para jogar futebol. 

    7- De que forma essas modalidades e infraestruturas 

proporcionam o teu estilo de vida sedentário?  

As infraestruturas que existem têm de ser pagas ou tinha de ir para um clube.  
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 Entrevista Semiestruturada a E3 

 

1- O que pensas sobre a importância da atividade física? 

Eu acho que é importante porque faz bem à saúde, mas eu não pratico. 

2- Fala-me das atividades que já praticaste?  

Quando era pequenina, durante 1 ano, dança hip-hop, na escola onde andava. 

3- Explica-me as razões pelas quais abandonaste a prática 

desportiva? 

Sai da dança porque deixei de ter interesse. 

4- O que te levaria a voltar à prática desportiva? 

Nada, não tenho interesse. 

5- Enumera e justifica as atividades que gostavas de praticar? 

Basquetebol, voleibol, porque gosto de jogar. E boxe porque gostava de 

aprender. 

6- Indica as modalidades e infraestruturas desportivas na tua área de 

residência. 

Ginásios, instituições onde se joga basquetebol. 

7-  De que forma essas modalidades e infraestruturas proporcionam o 

teu estilo de vida sedentário? 

Acho desinteressante o desporto, não sou muito de andar ai a correr que nem 

uma maluca, não me interessa o desporto. 
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 Entrevista Semiestruturada a E4 

 

1- O que pensas sobre a importância da atividade física? 

Então, é importante porque (…) como é que eu hei-de explicar (…) que 

devemos articular o nosso corpo, sabermos de que é que somos capazes de 

fazer. Se temos força e capacidades para o dia-a-dia. 

2- Fala-me das atividades que já praticaste?  

Karaté durante dois anos, mas como viver para Gaia tive que sair. E depois 

entrei no voleibol mas depois sai, por causa do horário porque era muito 

apertado. 

3- Explica-me as razões pelas quais abandonaste a prática 

desportiva? 

Foi porque vim viver para Gaia e por causa do horário da escola. 

4- O que te levaria a voltar à prática desportiva? 

Porque eu gosto de fazer desporto, faz-me aliviar o stress. Se eu me magoar, 

penso só nessa dor e não nas outras coisas. 

5- Enumera e justifica as atividades que gostavas de praticar? 

As minhas modalidades preferidas, voleibol porque gosto de trabalhar em 

equipa e natação porque gosto de me superar a mim mesma. 

6- Indica as modalidades e infraestruturas desportivas na tua área de 

residência. 

Futebol e basquetebol, as modalidades que eu mais gosto não existem. 

7-  De que forma essas modalidades e infraestruturas proporcionam o 

teu estilo de vida sedentário? 

Se existissem equipas e instalações eu gostava de ir. 
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 Entrevista Semiestruturada a E5 

 

1- O que pensas sobre a importância da atividade física? 

Então, a atividade física é importante porque é bom para a saúde, para o 

coração, para o corpo. É importante para ser mais saudável. 

2- Fala-me das atividades que já praticaste?  

Karaté, dos 7 aos 10 anos. 

3- Explica-me as razões pelas quais abandonaste a prática 

desportiva? 

Porque me ocupava muito tempo e tinha de estudar. 

4- O que te levaria a voltar à prática desportiva? 

Porque melhorava a condição física e porque gostava de praticar alguma coisa. 

5- Enumera e justifica as atividades que gostavas de praticar? 

Basquetebol, voleibol, porque gosto de jogar. E boxe porque gostava de 

aprender.  

6- Indica as modalidades e infraestruturas desportivas na tua área de 

residência. 

O estádio municipal de Gaia, o campo do Oliveira do Douro, o campo do 

Gervide e o campo do Colégio de Gaia. 

7-  De que forma essas modalidades e infraestruturas proporcionam o 

teu estilo de vida sedentário? 

Se fossem a pagar, não podia. 
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 Entrevista Semiestruturada a E6 

 

1- O que pensas sobre a importância da atividade física? 

Eu considero a atividade física importante porque podemos praticar um 

desporto e também, como é que eu vou dizer (…) para a nossa saúde. 

2- Fala-me das atividades que já praticaste?  

Pratiquei natação, um ano e meio, na piscina de Vila D’Este, tinha 12 anos. Só 

que tive que desistir por causa de ter algumas dificuldades e, tive que ir para o 

centro de estudo e não dava para conciliar tudo. 

3- Explica-me as razões pelas quais abandonaste a prática 

desportiva? 

Por causa de ter algumas dificuldades na escola e ter que andar no centro de 

estudo, então não dava para conciliar tudo. 

4- O que te levaria a voltar à prática desportiva? 

Primeiro porque gostava de nadar e porque agora tenho subido as minhas 

notas e já tenho mais tempo. 

5- Enumera e justifica as atividades que gostavas de praticar? 

Porque nas aulas de educação física, comecei a gostar de andebol 

também. E as atividades que enumero são andebol e natação. 

6- Indica as modalidades e infraestruturas desportivas na tua área de 

residência. 

Conheço life club, piscina de vila d’este e colégio de gaia. 

7-  De que forma essas modalidades e infraestruturas proporcionam o 

teu estilo de vida sedentário? 

Uma das razões é o dinheiro, os meus pais não por tem muitas possibilidades 

e ser um bocado longe e não ter possibilidade de alguém me levar lá. 
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 Entrevista Semiestruturada a E7 

 

1- O que pensas sobre a importância da atividade física? 

Penso que a atividade física é importante porque ajuda-nos a manter uma 

alimentação equilibrada e ajuda-nos a não termos problemas de saúde. 

2- Fala-me das atividades que já praticaste?  

Já pratiquei badminton, aqui na escola, com 12 anos também já pratiquei 

voleibol com 13 e já pratiquei futsal quando tinha 14, modalidades do desporto 

escolar. 

3- Explica-me as razões pelas quais abandonaste a prática 

desportiva? 

Porque ao fazer desporto, atrapalhava-me na escola. 

4- O que te levaria a voltar à prática desportiva? 

Sei lá, porque gosto e se tivesse mais tempo. 

5- Enumera e justifica as atividades que gostavas de praticar? 

Futebol porque é o meu desporto favorito, basquetebol e voleibol também 

gosto muito. 

6- Indica as modalidades e infraestruturas desportivas na tua área de 

residência. 

Bolacesto, o paroquial, o clube de futebol de oliveira do douro, o gervide e não 

conheço mais.  

7-  De que forma essas modalidades e infraestruturas proporcionam o 

teu estilo de vida sedentário? 

Não me influenciam em nada. 
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 Entrevista Semiestruturada a E8 

 

1- O que pensas sobre a importância da atividade física? 

Penso que é muito importante para a saúde e tudo isso. Acho que devemos 

praticar, apesar de eu não fazer sem ser as aulas de Educação Física. Para 

compensar um bocadinho a alimentação, acho que precisa-se de manter em 

forma, para se sentir bem e tudo. 

2- Fala-me das atividades que já praticaste?  

Participei um pouco no voleibol, no desporto escolar. Andei pouco tempo no 

ginásio, no hip-hop.  

3- Explica-me as razões pelas quais abandonaste a prática 

desportiva? 

Abandonei porque não estou muito ligada ao desporto, nunca tive, tenho um 

bocado de preguiça e por causa da mensalidade O voleibol andava mais por 

causa da nota, da “stora”. E também gostava mas não tenho jeito para 

desporto, nenhum jeito mesmo. 

4- O que te levaria a voltar à prática desportiva? 

Se calhar também, se tivesse alguém que (…) por exemplo, se fosse um grupo 

se calhar já ajudava. Sermos incentivados por outras pessoas, talvez ajudasse. 

5- Enumera e justifica as atividades que gostavas de praticar? 

Eu sou má a desporto, por isso não sei, não faço a mínima ideia. Talvez a 

dança ou aulas de grupo. 
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6- Indica as modalidades e infraestruturas desportivas na tua área de 

residência. 

Tenho um ginásio perto, tem para praticar basquetebol, tem aqui a escola com 

o campo que se pode alugar e acho que tem qualquer coisa para lá para cima 

de futebol. 

7-  De que forma essas modalidades e infraestruturas proporcionam o 

teu estilo de vida sedentário? 

Não tem muita influência, não tenho jeito para o desporto. 
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 Entrevista Semiestruturada a E9 

 

1- O que pensas sobre a importância da atividade física? 

Eu acho bastante importante porque faz bem há saúde. Nós agora, atualmente 

estamos a ser bombardeamos com a informação que praticar atividade física, 

porque não só faz bem à saúde como também interiormente. 

2- Fala-me das atividades que já praticaste?  

Natação, dois anos quando era pequenina. 

3- Explica-me as razões pelas quais abandonaste a prática 

desportiva? 

Eu praticava no infantário, por volta dos 6/7 anos, quando sai deixei de praticar. 

4- O que te levaria a voltar à prática desportiva? 

Não sei, talvez para melhorar a minha saúde e é o mais importante. 

5- Enumera e justifica as atividades que gostavas de praticar? 

Gostava de voltar à natação, eu gosto (…) mas (…) não sei, não tenho muito 

jeito para desporto. 

6- Indica as modalidades e infraestruturas desportivas na tua área de 

residência. 

Conheço a bicademia aqui em Oliveira do Douro, lifeclub, pavilhão desportivo à 

beira do parque desportivo da lavandeira, e não conheço mais. 

7-  De que forma essas modalidades e infraestruturas proporcionam o 

teu estilo de vida sedentário? 

Se tivesse espaços mais ao meu gosto, praticava desporto. 
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 Entrevista Semiestruturada a E10 

 

1- O que pensas sobre a importância da atividade física? 

Acho que é importante para o nosso físico, também para ocupar os tempos 

livres da melhor maneira, é só. 

2- Fala-me das atividades que já praticaste?  

Foi só dança, no balett andei tinha pra ai 4ou 5 anos, na dança do ventre foi 

com 9 anos e o flamenco foi há dois anos atrás. 

3- Explica-me as razões pelas quais abandonaste a prática 

desportiva? 

Indisponibilidade, também não podia, tinha que ajudar a minha mãe que ela 

trabalha e eu tinha que ajudá-la. 

4- O que te levaria a voltar à prática desportiva? 

Ter disponibilidade, porque eu adoro a dança. E com a escola também, o 

tempo que sobra para estudar. 

5- Enumera e justifica as atividades que gostavas de praticar? 

Dança, gostava de andar na natação e futebol. 

6- Indica as modalidades e infraestruturas desportivas na tua área de 

residência. 

Voleibol, pode-se correr, andar de bicicleta e jogar futebol. 

7-  De que forma essas modalidades e infraestruturas proporcionam o 

teu estilo de vida sedentário? 

Não tem nada haver, também é preguiça e isso assim. 
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 Entrevista Semiestruturada a E11 

 

1- O que pensas sobre a importância da atividade física? 

Acho que é importante, ajuda-nos a manter em forma, acho que é saudável, 

pode prevenir algumas doenças. 

2- Fala-me das atividades que já praticaste?  

Nenhuma. 

3- Explica-me as razões pelas quais abandonaste a prática 

desportiva? 

4- O que te levaria a voltar à prática desportiva? 

5- Enumera e justifica as atividades que gostavas de praticar? 

Eu sempre gostava de jogar andebol, gostava de estar num clube, mas não 

tenho tempo. Chego a casa já tarde. 

6- Indica as modalidades e infraestruturas desportivas na tua área de 

residência. 

O campo do Avintes. 

7-  De que forma essas modalidades e infraestruturas proporcionam o 

teu estilo de vida sedentário? 

Se calhar era mais fácil se tivesse um clube de andebol mais perto de casa. 
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 Entrevista Semiestruturada a E12 

 

1- O que pensas sobre a importância da atividade física? 

Penso que é essencial para a saúde, mas também podemos (…) em termos de 

lazer. 

2- Fala-me das atividades que já praticaste?  

Dança, durante 1 ano, tinha 11/12 anos. 

3- Explica-me as razões pelas quais abandonaste a prática 

desportiva? 

Foi por falta de tempo e de apoio. 

4- O que te levaria a voltar à prática desportiva? 

Ajuda o apoio familiar, que eu acho que é essencial e o tempo. 

5- Enumera e justifica as atividades que gostavas de praticar? 

Voltar à dança porque sempre gostei de hip-hop e breakdance. 

6- Indica as modalidades e infraestruturas desportivas na tua área de 

residência. 

Canoagem, futebol e dança. 

7-  De que forma essas modalidades e infraestruturas proporcionam o 

teu estilo de vida sedentário? 

Lá tem dança, perto de minha casa mas não tem o tipo de dança que eu quero. 
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 Entrevista Semiestruturada a E13 

 

1- O que pensas sobre a importância da atividade física? 

Acho que a atividade física permite-nos às vezes afastar do dia-a-dia, permite-

nos conseguir as coisas que nós queremos a nível do nosso corpo e também a 

nível da saúde permitir certas coisas. 

2- Fala-me das atividades que já praticaste?  

Quando era mais pequena pratiquei pra ai 1 ano natação, e ao longo dos anos, 

mais ou menos mês a mês, não seguidos pratiquei hip-hop (…) Tive um mês 

me ginásio e há dois anos durante o ano letivo a jogar voleibol no desporto 

escolar.  

3- Explica-me as razões pelas quais abandonaste a prática 

desportiva? 

Por falta de tempo, porque na maior parte das vezes quando eu não estou na 

escola, a maior parte das vezes ajudo a minha mãe no negócio dela. E também 

porque no caso do ginásio é muito complicado encontrar um ginásio que a nível 

de preços seja acessível. 

4- O que te levaria a voltar à prática desportiva? 

Se calhar uma maior disponibilidade, talvez o custo de mensalidades. 

5- Enumera e justifica as atividades que gostavas de praticar? 

Natação, ginásio e (…) sei lá (…) dança se calhar, mas nem tanto, porque eu 

tenho um bocado de dificuldade a ficar solta. Natação, porque eu gosto muito 

do mar, tudo o que esteja ligado ao mar e a natação eu acho que quando nós 

estamos a nadar perdemos um bocado o sentido das coisas. O Ginásio se 
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calhar ara de certo modo desenvolver o meu corpo, a minha resistência, esse 

tipo de coisas.  

6- Indica as modalidades e infraestruturas desportivas na tua área de 

residência. 

Tem clubes de futebol, basquetebol, dança, ginásios, passadiços bastante 

longos. 

7-  De que forma essas modalidades e infraestruturas proporcionam o 

teu estilo de vida sedentário? 

Não, é mesmo a falta de tempo. E por exemplo, quando chego à noite e 

mesmo que queira ir andar e tudo mais, é um bocado complicado porque 

chega o fim do dia e estou cansada. 
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 Entrevista Semiestruturada a E14 

 

1- O que pensas sobre a importância da atividade física? 

A importância da atividade física é que pode-se combater algumas doenças ou 

então ajudar caso tenha alguma doença, pode ajudar a melhorar. Podemos ter 

uma melhor qualidade de vida. 

2- Fala-me das atividades que já praticaste?  

Imensas (…) natação, karaté, ballet quando era pequenina, depois entrei para 

o ballet há pouco tempo só que depois voltei a sair e ginásio, mas foi muito 

pouco tempo.   

3- Explica-me as razões pelas quais abandonaste a prática 

desportiva? 

Primeiro por causa da disponibilidade, pela escola e porque os meus pais 

trabalham e eu tenho que ajudar em casa, A minha mãe até me incentivava, só 

que depois havia alguma coisa que me prendia e tinha que deixar. 

4- O que te levaria a voltar à prática desportiva? 

Se tivesse mais tempo e conseguisse conciliar o desporto com a escola. Eu 

chego muito tarde a casa e tenho que estudar. 

5- Enumera e justifica as atividades que gostavas de praticar? 

Natação, ballet e talvez dança. Natação porque gosto muito do mar e adoro 

nadar. Ballet porque gosto de aprender a ser mais flexível e não sei o quê. 

6- Indica as modalidades e infraestruturas desportivas na tua área de 

residência. 

Nenhuma. 
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7-  De que forma essas modalidades e infraestruturas proporcionam o 

teu estilo de vida sedentário? 

Não, não tem nada haver, Primeiro mudei-me para Quebrantões há muito 

pouco tempo, antes murava no Porto e não conheço muito bem aquilo. Mas 

não tem nada haver. 
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 Entrevista Semiestruturada a E15 

 

1- O que pensas sobre a importância da atividade física? 

A atividade física é muito importante para a nossa saúde porque não ficamos 

com problemas de saúde, não temos necessidade de engordar e mais nada. 

2- Fala-me das atividades que já praticaste?  

Natação e ginásio, mais ou menos há 1 ano, pratiquei ao mesmo tempo. Eu ia 

para o ginásio das 14h às 20h, das 14h às 17 fazia natação e das 17h às 18h 

fazia ginásio.  

3- Explica-me as razões pelas quais abandonaste a prática 

desportiva? 

Porque tinha muitas negativas e não ter tempo para estudar.  

4- O que te levaria a voltar à prática desportiva? 

O que me levaria…era emagrecer e para não ser gozada na escola. 

5- Enumera e justifica as atividades que gostavas de praticar? 

Natação, gostava de ser professora de ginásio. Adorava estar no ginásio e 

dança. 

6- Indica as modalidades e infraestruturas desportivas na tua área de 

residência. 

Espaços para correr, clube de gervide e oliveira do douro. 

7-  De que forma essas modalidades e infraestruturas proporcionam o 

teu estilo de vida sedentário? 

Não, eu praticava desporto, atividade física, porque todos os meus colegas 

diziam: porque é que não praticas? Depois eu disse à minha mãe para me por 

no ginásio, ela consegui-me pôr, só que depois viu que era muito tempo no 

ginásio e tirou-me de lá porque era pouco tempo para estudar. 

 

 

~ 
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 Entrevista Semiestruturada a E16 

 

1- O que pensas sobre a importância da atividade física? 

Eu penso que é muito importante para ter um modo de vida saudável e 

contribui bastante para a nossa saúde. 

2- Fala-me das atividades que já praticaste? 

Já pratiquei Taekwondo, aeróbica e ginástica rítmica, numa academia de 

taekwondo de gaia, dois anos. 

3- Explica-me as razões pelas quais abandonaste a prática 

desportiva? 

Entretanto parti um braço e tenho um pouco de receio que isso voltasse a 

acontecer. 

4- O que te levaria a voltar à prática desportiva? 

Ter melhores notas, porque gosto, porque tenho saudades. Lembro-me de me 

divertir bastante, sinto bastante falta. 

5- Enumera e justifica as atividades que gostavas de praticar? 

Gostava de praticar natação porque gosto muito da água, e gostaria de 

também voltar ao Taekwondo e também gostaria de dançar. Porque acho que 

me divertem, sinto que tenho contacto com mais gente e sinto-me à vontade. 

6- Indica as modalidades e infraestruturas desportivas na tua área de 

residência. 

Academia de Taekwondo, clube de gervide e oliveira do douro e não me 

estou a lembrar de mais. 
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7-  De que forma essas modalidades e infraestruturas proporcionam o 

teu estilo de vida sedentário? 

Eu gostaria frequentar esses espaços, mas não dá muito jeito. Se 

houvesse outros espaços que não fossem pagos. Tenho quatro irmãos e um 

bocado mais complicado, tanto eu como eles queríamos todos o mesmo.  
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 Entrevista Semiestruturada a E17 

 

1- O que pensas sobre a importância da atividade física? 

É bom para a saúde, contribui para uma boa forma do corpo, que eu gosto 

muito. 

2- Fala-me das atividades que já praticaste?  

Basquetebol, foi aos 6 anos, durante um ano, futsal e badminton foi durante o 

desporto escolar. 

3- Explica-me as razões pelas quais abandonaste a prática 

desportiva? 

O futsal o torneio acabou, tive que sair, o badminton (….) foi por mais por 

preguiça, porque eu não queria estar abdicar do tempo de estar com os meus 

amigos.   

4- O que te levaria a voltar à prática desportiva? 

Eu gostava de definir mais o meu corpo e me ajudar mais em termos de 

respiração e pela minha saúde. 

5- Enumera e justifica as atividades que gostavas de praticar? 

Gostava de praticar outra vez badminton e futsal, Porque badminton foi uma 

coisa que eu gostei desde sempre, porque a minha irmã já foi vice-campeã e 

eu queria seguir as essências dela, depois o futsal também quando forem os 

torneios, eu tenho gosto pelo futsal.  

6- Indica as modalidades e infraestruturas desportivas na tua área de 

residência. 

 O CF Oliveira do Douro, o AC Gervide, o FC Avintes, depois a piscina de Vila 

d’ Este. 



XLIII 
 

7-  De que forma essas modalidades e infraestruturas proporcionam o 

teu estilo de vida sedentário? 

Se houvesse clubes com as modalidades que gostasse (…) Em casa às vezes 

temos algumas dificuldades, por isso às vezes não dá para pagar uma 

mensalidade.  
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 Entrevista Semiestruturada a E18 

 

1- O que pensas sobre a importância da atividade física? 

Acho que é para temos um corpo saudável e para não engordarmos,  

2- Fala-me das atividades que já praticaste?  

Eu não pratiquei quase nenhuma, só natação porque o meu pai inscreveu-se e 

eu também me quis escrever com ele.  

3- Explica-me as razões pelas quais abandonaste a prática 

desportiva? 

Por motivos financeiros.  

4- O que te levaria a voltar à prática desportiva? 

Eu gostava muito de voltar à natação, desde pequenina gosto muito de nadar, 

apesar de não saber nadar muito bem. 

5- Enumera e justifica as atividades que gostavas de praticar? 

Outra vez natação, dança e badminton. Eu gosto e acho que fazem bem 

6- Indica as modalidades e infraestruturas desportivas na tua área de 

residência. 

Não conheço (…) na minha área de residência não tem lá muitas. 

7-  De que forma essas modalidades e infraestruturas proporcionam o 

teu estilo de vida sedentário? 

Sim, se fosse perto de casa até podia entrar e ir. 
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 Entrevista Semiestruturada a E19 

 

1- O que pensas sobre a importância da atividade física? 

Penso que é muito importante porque uma pessoa sem a atividade física fica 

sem forma no corpo.  

2- Fala-me das atividades que já praticaste?  

Já pratiquei natação, dança e ginásio também. Dança tinha 7 anos, escola 

primária, natação tinha 10, Vila D´Este, ginásio foi com 11 anos, no LIfeclub.  

3- Explica-me as razões pelas quais abandonaste a prática 

desportiva? 

Não sei explicar, a dança porque mudei de escola, a natação porque tinha um 

problema nas costas e ginásio por causa do horário escolar. 

4- O que te levaria a voltar à prática desportiva? 

O que é que me levaria (….) gostava de voltar, gosto muito. Por exemplo, no 

Verão faço sempre atividade física, como tenho a escola não consigo conciliar. 

5- Enumera e justifica as atividades que gostavas de praticar? 

Gostava de praticar outra vez a dança, porque gosto muito de dançar e mais 

nenhuma. 

6- Indica as modalidades e infraestruturas desportivas na tua área de 

residência. 

Conheço o campo, a piscina e o ginásio. 

7-  De que forma essas modalidades e infraestruturas proporcionam o 

teu estilo de vida sedentário? 

Os espaços e o dinheiro não são problema, é mais porque preciso de me 

aplicar na escola para ter um bom futuro. 



XLVI 
 

 Entrevista Semiestruturada a E20 

 

 

1- O que pensas sobre a importância da atividade física? 

Eu acho importante fazer exercício porque faz com que tenhamos melhor 

saúde, com que tenhamos menos problemas na área da saúde.  

2- Fala-me das atividades que já praticaste?  

Pratiquei ténis, dois anos, comecei com 11, às sextas-feiras à tarde jogava 

ténis na escola. Jogava futebol com os rapazes federado, no Perosinho, mas 

tive que sair porque não podia continuar a jogar com os rapazes. 

3- Explica-me as razões pelas quais abandonaste a prática 

desportiva? 

Ténis porque sai da escola e futebol porque não podia continuar a jogar com os 

rapazes. 

4- O que te levaria a voltar à prática desportiva? 

Eu gosto muito de fazer exercício físico, gosto muito de correr, jogar futebol. 

5- Enumera e justifica as atividades que gostavas de praticar? 

Futebol, ténis. Voleibol e basquetebol, são as minhas modalidades de 

preferidas, gosto de ver NBA, ténis e futebol na televisão. 

6- Indica as modalidades e infraestruturas desportivas na tua área de 

residência. 

Muitas (…) porque tenho piscina em casa, em casa dos meus avós,  tenho 

muitos espaço onde possa fazer atividade. 

7-  De que forma essas modalidades e infraestruturas proporcionam o 

teu estilo de vida sedentário? 

Não, não há problemas. Atualmente, por causa da escola.



 
 

 


