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O presente documento foi realizado no âmbito do Estágio Profissional, na 

Unidade Curricular inserida no plano de estudos do segundo ano do 2º Ciclo 

Ensino de Educação Física nos Ensinos Básico e Secundário da Faculdade de 

Desporto da Universidade do Porto. “Eu sou porque tu és” é um documento 

que tem o objetivo de resumir um conjunto de experiências vivenciadas ao 

longo do Estágio Profissional. A construção formal deste Relatório de Estágio 

Profissional foi desenvolvida em torno das funções exercidas ao longo de um 

ano letivo enquanto professora de Educação Física em contexto de Estágio 

Profissional. É um documento composto por seis capítulos, onde são 

desenvolvidos os seguintes aspetos: (1)  “Uma questão de Umbigo” descreve 

as influências da minha vida, as expectativas e confronto com a realidade do 

Estágio Profissional e o seu Contexto Legal da Prática; (2) “Eu os outros e a 

Escola“ completa o contexto legal teórico escolar, as influência que a escola, a 

cultura e o professor oferecem aos alunos, e ainda, as características que os 

elementos da escola e respetiva instituição escolar de Estágio Profissional 

contém; (3) ”Pequenas grandes coisas” o processo de planeamento e de 

avaliação, as prioridades, estratégias e resultados de intervenção em duas 

turmas de diferente nível de escolaridade; (4) “A lei de Murphy” serão descritas 

as atividades elaboradas por mim, pelo Núcleo de Estágio, pela escola, e pelo 

Grupo de Educação Física e reuniões ao qual, a descrição do cargo de Diretor 

de Turma e respetivas funções do Desporto Escolar; (5)  “O olhar dos outros” 

contempla o estudo “A influência da Educação Física no desenvolvimento da 

Autoestima e da Satisfação pela Imagem corporal dos alunos” e uma reflexão 

final sobre “O que vale a Educação Física e porque não vale?”, seguido de uma 

análise do “Medo de quê? Eu quero as neuras de domingo!”, que confronta as 

perspetivas futuras com as vivências, os medos, as vitórias, os erros e 

estratégias adotadas ao longo do estágio profissional.   

 

PALAVRAS-CHAVE: EDUCAÇÃO FÍSICA; ESTÁGIO PROFISSIONAL; 

REFLEXÃO; INFLUÊNCIAS; PRÁTICA PEDAGÓGIA 
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ABSTRACT 
 

This document was elaborated within the framework of a Professional 

Internship, in the Course Unit from the study programme from the 2nd Cycle in 

Middle School's Physical Education Teaching in Middle and High School of the 

Faculty of Sports of University of Porto. "Eu sou porque tu és" is a document 

which aims to resume a set of experiences lived throughout the Professional 

Internship. The formal construction of this Professional Internship's Report was 

developed around of the functions carried out during a school year as Physical 

Education's teacher in a Professional Internship's context. It is a document 

consists of six chapters, where are developed the following aspects: (1)  “Uma 

questão de Umbigo” describes the influences of my life, the expectations and 

confront with the Professional Internship's reality, and its Legal Practice 

Context; (2) “Eu, os outros e a Escola“ completes the school theoretical legal 

context, the influences that school, culture, and teacher pass to students, and 

also, the characteristics that the school elements and relative school institution 

of the Professional Internship have; (3) ”Pequenas grandes coisas” the process 

of planning and evaluation, the priorities, strategies, and intervention results in 

two classes from different school years; (4) “A lei de Murphy” the activities 

thought by me, by the Internship group, by school, and by the Physical 

Education Group, and meetings to which, the description of the position of 

Class Director and its functions of School Sports; (5)  “O olhar dos outros” 

includes the study “A influência da Educação Física no desenvolvimento da 

Autoestima e da Satisfação pela Imagem corporal dos alunos" and a final 

reflection about "O que vale a Educação Física e porque não vale?", followed 

by an analysis of "Medo de quê? Eu quero as neuras de domingo!" which face 

future perspectives with experienced ones, fears, victories, mistakes, and 

strategies adopted during the professional internship.   

 

KEYWORDS: PHYSICAL EDUCATION; PROFESSIONAL INTERNSHIP; 

REFLECTION; INFLUENCES; TEACHING PRATICE 
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1 INTRODUÇÃO 

 

O presente documento foi realizado no âmbito do Estágio Profissional 

(EP) inserido no plano de estudos do 2.º Ciclo de Ensino de Educação Física 

(EF) nos Ensinos Básico e Secundário. “Eu sou porque tu és” foi o título 

escolhido para um documento que relata a experiência de um momento 

importante da minha vida profissional, o EP. Nele estão incluídas todas as 

vivências, descobertas, indecisões medos e inseguranças que fui sentido ao 

longo de todo o ano. “Eu sou porque tu és.” é a prova do meu crescimento 

enquanto profissional de EF, relata as experiências práticas ao longo de um 

ano letivo, onde as minhas dúvidas e incertezas são comparadas com os 

resultados práticos das escolhas e estratégias adotadas em cada momento do 

EP. "Eu sou porque Tu és" é a tradução literal de “UBUNTU”. “UBUNTU” é um 

conceito africano que significa “Eu só posso ser uma Pessoa através das 

outras Pessoas” (Academia UBUNTU, 2010). Nelson Mandela contou uma 

pequena história para tentar definir este conceito. 

  

"Em tempos antigos, um viajante que atravessava o seu país 

parava numa aldeia. Não tinha sequer de pedir por comida e por 

água. Os aldeões acolhiam-no e alimentavam-no logo que o 

vissem". (Academia UBUNTU, 2010). 

 

Este documento resume, em especial, as influências que fui retendo ao 

longo da minha vida, boas e más, que me ajudaram e fizeram ser o que hoje 

sou e estar onde hoje estou. Influencias que fazem de mim uma pessoa. 

O Relatório de EP foi elaborado segundo uma filosofia única que o torna 

autêntico. A descrição de algumas partes do processo é feita em referência 

especial a Laurinda Alves, uma autora que considero que tem o dom da 

palavra e que descreve os factos da vida com uma naturalidade simples de 

uma realidade com o qual me identifico. Por esta razão decidi que as suas 

reflexões e palavras deveriam fazer parte deste relato do meu percurso no EP. 

Senti a necessidade de expor alguns pensamentos de Laurinda Alves e 
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comparar com as minhas próprias vivencias neste contexto de EP, capítulos 

como, “Uma Questão de Umbigo”, “Aconteceu Comigo”, “Emoções e 

Sentimentos”, “O essencial é invisível aos olhos”, “A Lei de Murphy”,  

“Pequenas grandes coisas” e “Medo de que? Eu quero as Neuras de domingo”, 

para além de serem utilizadas como títulos de alguns capítulos e subcapítulos, 

foram também importantes no desenvolvimento destes. “Uma questão de 

Umbigo” integra o primeiro capítulo do relatório e possui subcapítulos como, “O 

meu Umbigo”, de carácter autobiográfico que inclui as influências da minha 

vida profissional e pessoal que me fizeram escolher a EF como oficio, 

“Emoções e Sentimentos“, que narram as expectativas e o confronto com a 

realidade do EP, e ainda, “Aconteceu Comigo” que relata o EP e o seu contexto 

legal da prática. O segundo capítulo “Eu os outros e a Escola“, engloba o 

contexto legal teórico escolar, as influências que a escola e a cultura escolar 

oferecem aos alunos, a influência, do professor e da sua formação e o papel da 

EF para o estudante. Para além disto, serão aqui descritas as características 

da instituição escolar do EP, desde a sua estrutura às instalações que integra, 

as características das turmas que acompanhei ao longo do ano, assim como, o 

acompanhamento do Núcleo de Estágio (NE) e a participação em reuniões do 

Grupo de Educação Física (GEF). O capítulo ”Pequenas grandes coisas” 

contempla a terceira parte do relatório, aqui, o processo de planeamento e de 

avaliação do ensino, serão apresentados por uma vertente teórica de 

investigação e comparados pela sua utilização durante o EP. Nos subcapítulos 

“O essencial é invisível aos olhos” e “ (…) o que há é pessoas com um talento 

especial para transformar as pequenas em grandes coisas” são descritas as 

prioridades, estratégias e resultados alcançados nas turmas que lecionei, de 

quinto e nono ano de escolaridade. No subcapítulo “Onde há crise, há 

esperança.” são descritas as minhas dificuldades e estratégias de combate 

utilizadas durante o ano de EP. O quarto capítulo do relatório de EP de nome, 

“A lei de Murphy”, descreve as características de persistência que o professor 

deve dotar perante os seus alunos, mesmo não acreditando que estes são 

capazes, e sua constante disposição empreendedora que nunca deverá ser 

esquecida. A partir daqui são redigidas as atividades realizadas ao longo do 



3 
 

ano, as elaboradas por mim, “Aprende a andar de bicicleta na tua escola”, pelo 

NE, “Torneio de Multiatividades”, pela escola, eventos de solidariedade e festas 

da associação de estudantes, e pelo GEF, o corta-mato municipal, as marchas 

de montanha e os torneios de futsal e voleibol. Neste capítulo são também 

apresentadas as reuniões ao qual participei e a sua importância para o 

professor, assim como, a descrição das funções do cargo de Diretor de Turma 

e as características do Desporto Escolar na escola do EP. Sendo a elaboração 

de um Estudo uma das atribuições dos estudantes-estagiários, previsto no 

Regulamento de Estágio Pedagógico 2014/2015, o quinto capítulo contempla o 

estudo de nome “A influência da EF no desenvolvimento da Autoestima e da 

Satisfação pela Imagem corporal dos alunos”. No subcapítulo “O que vale a EF 

e porque não vale” são desenvolvidas reflexões próprias sobre a disciplina e 

críticas empíricas face ao contexto atual da disciplina de EF. O capítulo “Medo 

de quê? Eu quero as neuras de domingo!” contempla as conclusões retidas no 

final da elaboração do RE e as perspetivas para o Futuro. 

Ao longo do relatório de EP confrontei as minhas vivências e decisões com 

as reflexões e ensinamentos de vários autores como por exemplo, Vasco 

Magalhães, Rita Pierson, Rui Alves e Fernando Savater por considerar que 

cada um deles transmite a sua ideia específica de educação, do ensino e da 

vida. Profissionalmente autores como Paula Queirós, Paula Batista, Isabel 

Mesquita e Amândio Graça são colocados como referências importantes 

devido à bagagem profissional que acarretam. A utilização destes autores 

surge também devido ao facto de terem sido agentes ativos no primeiro e 

segundo ano de mestrado e por me terem marcado ou pela postura no 

desempenhar da docência ou por uma palavra ou frase que me ficou na 

memória.    

Em suma, este relatório relata o momento da minha vida profissional onde 

o tempo transforma os medos e anseios em ocasiões passadas, tornando a 

experiência de lecionar algo especial e único. Aqui serão descritas as vivências 

nele passadas assim como não podia deixar de ser, referências da minha vida 

que em tudo influenciaram este momento. 
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2 UMA QUESTÃO DE UMBIGO  

 

2.1 O meu Umbigo  

 

“Todos nós conhecemos, pelo menos, uma pessoa que adora falar do seu 

umbigo. Que imagina que tudo gravita em volta da sua extraordinária pessoa e 

que nada de interessante se passa para além do seu pequeno mundo. São 

pessoas que não se dão conta de que se há coisa que todos temos, gostamos 

e valorizamos é o nosso querido umbigo”. (Alves, 2000, p. 92). 

A verdade é que quando sou confrontada sobre o que de melhor, dou, 

tenho e sou, advém um sentimento alheio de incerteza e timidez que dificulta a 

árdua tarefa de falar de mim própria. Mas porque é que isso acontece? Estará 

em mim o problema ou nos outros?  

“Acontece que os outros são, ao mesmo tempo, uma necessidade e um 

obstáculo ao nosso desenvolvimento pessoal. À nossa tomada de consciência 

e à nossa noção de valores” (Alves, 2000, p. 22). Cabe-nos a nós perceber que 

“defender o nosso tempo e o nosso território não é um ato de egoísmo, muito 

pelo contrário, é o primeiro passo para nos concentrarmos no essencial” (Alves, 

2000, p.22).  

Este é o meu momento de olhar para o meu “umbigo”, concentrar-me no 

essencial e descrever as grandes influências da minha vida e o que me fez ser 

quem sou e enveredar pelo ramo da pedagogia, da psicologia e do desporto 

pela EF. 

Eu chamo-me Francisca Braga e a verdade é que nunca fui uma aluna 

exemplar. Para mim os anos de escolaridade obrigatória consistiam em jogar 

futebol nos intervalos, conversar, rir, conviver e sem dúvida alguma, eu era boa 

nisso. Não sendo aluna de vinte, criava outras formas de me fazer ouvir e o 

Desporto, foi sem dúvida uma delas. Pratiquei diversas modalidades, mas 

sempre preferi as modalidades coletivas. Infelizmente, devido ao meu 

temperamento impaciente e talvez o facto de na altura não lidar bem com a 

pressão e responsabilidade que a competição exigia, nunca o fiz de forma 

séria. Contudo, o facto de ter praticado várias modalidades, deu-me cultura 

cognitiva e motora, implícita não só nas modalidades praticadas, como também 
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nas restantes não experienciadas. Facto este que agora afirmo ser 

fundamental para a minha formação como professora de EF.    

Mas de onde vem o gosto pelo Desporto? Quem foram as grandes 

influências?  

A minha família sempre esteve ligada à atividade física. Férias, fins de 

semana, feriados, tudo servia de desculpa para praticar desporto, sendo este o 

grande motivo que me fez enveredar por este ramo. O meu pai sempre foi a 

minha referência e o meu modelo desportivo. A saúde prevaleceu na escolha 

da sua vida profissional, mas nunca deixou de parte a atividade física.  

Desde o 2º ciclo soube que seria a EF o meu futuro. Adorava a 

disciplina, por tudo que era e pelo que proporcionava. As multiatividades que 

lecionava, a possibilidade de poder conviver com os meus colegas de turma 

num ambiente mais descontraído, os torneios no final do ano de interturmas e 

interescolas (obtive o segundo lugar no futebol feminino, facto pelo qual me 

orgulho), a possibilidade de ser uma referência na turma nesta disciplina e pela 

oportunidade de aprender um pouco mais sobre o meu corpo, até mesmo na 

ginástica e no atletismo, modalidades que nunca fizeram parte das minhas 

preferências. Sempre estive muito ligada ao desporto na escola e em casa. Por 

esse motivo, um dos grandes objetivos que tinha era fazer dele a minha vida. 

A FADEUP foi o meu grande objetivo. Nunca considerei a hipótese de ir 

para outra Faculdade. Após a aprovação dos pré-requisitos, surgia a 

necessidade de obter boa nota para entrar na faculdade. Apercebi-me que não 

iria conseguir e culpei-me, pois já foi tarde quando reconheci a importância da 

média escolar para a entrada na Faculdade. O Instituto Superior da Maia 

(ISMAI) foi assim o meu destino. 

No ISMAI, fiz bons amigos e aprendi sobretudo o que é o 

relacionamento com pessoas diferentes de nós e com educações também 

destintas. Não foi fácil lidar com um grupo de líderes natas e com tanta 

personalidade. Entendo, por isso, os três anos no ISMAI como um grande 

desafio no que diz respeito às relações.  

Acabados os três anos surge outra oportunidade de entrar na FADEUP e 

assim foi. Sendo o ISMAI uma “escola” de relações, a FADEUP preencheu o 
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outro lado tão importante da minha formação, o do conhecimento. Hábitos de 

estudo, datas de entrega, práticas, motivação, exposição, Autoestima, entrega, 

tudo isto surge no primeiro ano do 2º ciclo em Ensino da EF nos Ensinos 

Básico e Secundário na FADEUP. Aprendi muito e com muita vontade, algo 

que nunca tinha sentido. Nunca estive tão motivada para o meu dia-a-dia, 

transportando em mim uma ansiedade tal, que eu própria desconhecia. O 

primeiro ano de mestrado na FADEUP é um ano de partilha de conhecimento 

entre professores-alunos e entre colegas de turma. Nesta troca de experiências 

e de aprendizagens partilhadas com os colegas de turma, refleti sobre o 

presente, o futuro e a injustiça que aparenta esta troca de conhecimentos entre 

indivíduos que mais tarde estarão a competir por um lugar nas escolas. O que 

tenho eu de especial para ser a primeira opção? Apenas sei que terei de 

trabalhar muito pois a “concorrência” é de muita qualidade. Contudo reconheço 

características minhas que penso ter a meu favor e que me tornam diferente.  

Goleman (cit. por Alves, 2000, p. 27) defende a existência de uma forma 

de inteligência, impossível de medir através dos testes convencionais do 

Quociente Intelectual (QI), mas que ultrapassa em larga escala esta definição 

clássica de inteligência, o Quociente Espiritual (QE). Aquele que nos ajuda a 

conhecer o nosso eu, a entender o mundo à nossa volta e que nos abre as 

capacidades criativas. Eu acredito nisto. Acredito que um professor deve ser 

dotado deste tipo de inteligência. Eu defendo a ideia de que ser espiritual não 

significa só acreditar em Deus, mas acreditar nos alunos que tenho à minha 

frente e vê-los como únicos, aceitando assim, a inteligência de cada um. Pois 

segundo Goleman (cit. por Alves, 2000, p. 27) todos nós somos dotados de 

algum tipo de inteligência, seja esta lógica, intelectual, emocional, cultural e até 

mesmo a inteligência do dia-a-dia. Um professor não deve esquecer isto, 

incentivando e aceitando a diferença. 

Ao longo do EP tentarei desenvolver este sentido espiritual sobre os 

meus alunos reconhecendo neles a sua inteligência, valorizando-a e 

desenvolvendo-a. Pretendo dar tudo o que de melhor tenho, transmitir aos 

meus alunos e restante comunidade educativa, o que aprendi ao longo dos 

últimos anos de formação no ISMAI e na FADEUP, e tudo o que sei sobre as 
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regras, consequências, valores e qualidades da vida, nunca perdendo a 

humildade sobre aqueles que mais e melhor sabem. Quero aprender 

ensinando aos meus alunos.  

 

2.2 Emoções e Sentimentos  

 

As emoções e os sentimentos, na perspetiva de Alves (2000, p. 109), 

“Não são a mesma coisa (…). Os sentimentos são muito mais estáveis e 

duradouros enquanto as emoções são como os humores: têm altos e baixos 

(…). Os grandes investigadores de alma humana que dedicam o melhor do seu 

tempo a tentar perceber aquilo que nos move e comove, catalogaram seis 

emoções universais: o medo, a cólera, a tristeza, alegria, o desgosto e a 

surpresa (Alves, 2000, p.109).” 

 Nunca pensei que durante o EP iria sentir todas estas emoções. Que 

cada uma provinha depois da outra, num ápice tremendo, colocando à prova o 

meu querer de realizar e o meu perfecionismo.  

Por mais estranho que possa parecer, treinava o meu discurso de 

apresentação, para a primeira aula do ano de EP, desde o meu 7ºano. Fazia-o 

sem pensar e com cada vez mais certeza do que queria da minha vida. 

Após a escolaridade obrigatória e a licenciatura desejada, chega o 

grande momento. Aqui vi-me desafiada a confrontar toda a ansiedade e 

nervosismo, cometida pelo meu inconsciente. Inconsciente este, que durante 

dias, não deixou de tentar adivinhar as reações e atitudes dos alunos face ao 

meu primeiro dia como Professora Estagiária de EF. Já com a breve noção que 

este momento iria ser desprovido de qualquer espontaneidade docente.  

Agora, em contagem decrescente para o final do ano, vejo-me 

confrontada com o desafio de descrever os sentimentos e as emoções que tive 

antes de iniciar o EP, com a real prática de acontecimentos. Iniciei o ano letivo 

2014/2015 motivada, mas com algum receio. Com receio de não conseguir 

impor a minha autoridade, medo de não cumprir todas as responsabilidades, e 

de não encontrar a minha identidade como docente. Deparei-me bastante 

expectante em relação à minha turma, não sabia o que teria de enfrentar, tendo 
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a única certeza de que seriam críticos, exigentes e que estariam à minha 

responsabilidade. Encaro os primeiros momentos como o cumprimento de um 

padrão. Um padrão que cumpre com um requisito: sobreviver às primeiras 

aulas como professora de EF. Logo de início, apercebi-me que quanto maior é 

o medo e a ansiedade de um determinado momento, o facto de termos 

consciência de que este terá de se realizar, ativa o nosso instinto de 

sobrevivência e acabamos por nos deixar levar na corrente do “tem de ser”. 

Colocando à prova a nossa real vontade de ali estar. Agora numa fase final, 

percebo que todo este medo e incerteza, representado num discurso 

espontâneo disfarçado, está diretamente relacionado comigo. Com a minha 

opinião, a do meu “eu” como docente que me era completamente 

desconhecido. Como pessoa sabia que não existia local e momento onde 

quisesse estar se não aquele, conhecia as minhas vontades e os meus medos, 

mas como professora qual seria a minha identidade? Não me conhecia como 

docente e a verdade é que esta identidade foi criando forma, e desenvolveu um 

sentido cada vez mais crítico em relação aos alunos e a mim enquanto 

professora. Senti, à medida que o tempo passava, que me tornava mais 

exigente e queria que os alunos fizessem o mesmo, senti-me mais madura e 

convicta do que fazia. 

 

“Noto um crescimento como professora e em especial nas 

convicções que tinha e que tenho atualmente. Reparo, essencialmente, 

a importância que dou ao que digo e penso, respeito o meu trabalho ao 

querer que os alunos façam o mesmo.” (Reflexão da aula 65 e 66, em 

5 de Março de 2015). 

 

Este reconhecimento pessoal sobre o “eu” profissional, foi crescendo ao 

longo do ano e foi importante para mim em dois sentidos. Na valorização do 

meu trabalho e credibilidade própria, que automaticamente impôs em mim um 

sentido de liderança, de autoridade e respeito. E no entendimento do que é a 

identidade profissional, apercebi-me o quanto plásticos somos às experiências, 

ao contacto com novas emoções e desafios, e que é essa interação que nos 
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forma e atualiza constantemente a nossa mentalidade. Nesta perspetiva, 

Magalhães (2012, p.74) afirma que “O grande segredo do tempo está em 

compreender que, sem ele, não há maturação nem há maturidade.” Sendo esta 

maturidade, segundo ele, conquistada pelas crises e desafios que 

ultrapassamos. Pois “sem crises não há maturidade” (Magalhães, 2012, p. 75). 

Por seu lado, Garcia (1999) afirma que no primeiro ano os professores são 

principiantes, sendo que, muitos deles, no segundo e terceiro ano, ainda se 

encontram a lutar para estabelecer a sua própria identidade pessoal e 

profissional. Graça (2014) desenvolve a ideia de que a construção da 

identidade profissional não deriva apenas da vontade de o querer muito e de 

um crescimento pessoal e profissional, adquirido devido à aquisição de 

conhecimento ou acumulação de experiências. “Ela resulta de um jogo 

complexo de processos de formação e socialização, que não descarta a ação 

social da pessoa de cada (candidato) professor. E que, por isso mesmo, não 

pode ser reduzido a processos unidirecionais de transmissão, assimilação e 

reprodução social” (Graça, 2014, p. 44). 

Concluo por isso, que a identidade profissional não é algo que se ganha 

num momento, mas algo que se constrói ao logo dos anos. Que se constrói 

principalmente se o professor iniciante estiver disposto a abrir horizontes, 

moldando-se com os alunos, com os colegas de trabalho, atualizando-se das 

novas ideias e teorias.  

Tendo isto como base, penso estar num bom caminho. Acredito que fui 

capaz de desenvolver as minhas convicções, sendo recetiva a diferentes 

opiniões, começando a criar assim a minha realidade do que é a EF, a 

credibilidade do “eu” como docente e a responsabilidade do “eu” como pessoa. 

Talvez, o facto de ter pouca experiência me faça estar mais recetiva à 

mudança. Como professora de EF em formação e como pessoa reflexiva que 

sou, sei que irei fazer de tudo para encontrar aquilo que irá fazer de mim única. 

Levo comigo as convicções deste ano, de que um aluno seja ele magro, gordo, 

branco, preto, deve ser respeitado e sobretudo valorizado por ser diferente, e 

de que, um professor deve ser exigente consigo no cumprimento dos objetivos 

para com os alunos, respeitando sempre as suas diferenças. 
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García (1999) afirma que os primeiros anos de ensino são fundamentais 

para os professores, pois neste primeiro momento o professor iniciante faz uma 

transição de estudante para professor e por isso surgem dúvidas, tensões, 

sendo necessário adquirir conhecimento e competências profissionais 

adequadas num curto espaço de tempo. Essa incapacidade de absorver e 

processar tudo num curto espaço de tempo, assumindo a responsabilidade de 

ser professora de EF e, ao mesmo tempo, aluna da FADEUP, gerou em mim, 

um sentimento de receio que me acompanhou ao longo do EP. Contudo 

percebi que quando realmente acreditamos no que estamos a fazer e no 

trabalho que está a ser desempenhado, tudo se concretiza, proporcionando em 

nós um sentido de responsabilidade automático, sem espaço e tempo para 

sacrifícios. Não posso afirmar ter cumprido sempre com as datas de entrega e 

trabalhos, com a mesma vontade e entusiasmo, pois como disse 

anteriormente, todas as emoções no estágio foram sentidas e nem sempre a 

motivação esteve no auge da sua pessoalidade. Com tudo isto percebi, que 

todas as reflexões, as burocracias, as formalidades, permitiram o meu sustento 

no acompanhamento de toda a aprendizagem e foram fundamentais para a 

manutenção de todas as relações vividas na escola e atividades 

desempenhadas nela.  

No que diz respeito à relação e trabalho com o Professor Cooperante 

superou as minhas expectativas. Esperava um apoio contínuo da prática, 

sendo critico e exigente, mas nunca uma relação tão próxima como a que se 

veio a evidenciar. A verdade é que encontrei uma entrega natural e 

disponibilidade total por parte do professor cooperante. Senti-me apoiada 

incondicionalmente. Destaco, contudo, como determinante no trabalho com o 

Professor Cooperante, a autonomia e credibilidade que deste cedo ofereceu e 

demostrou por nós. Assumo que no EP, embora que provido de formalidades e 

burocracias, fui livre. Livre de poder explorar as minhas ideias, testar as 

diferentes formas de agir (constantemente moldada pelos meus alunos), livre 

de poder provar as minhas “teses”. O Professor Cooperante possibilitou-nos 

tudo isto, seguindo-se sempre, de um momento de reflexão e troca de opiniões. 
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  Com o Professor Orientador da FADEUP encontrei o que esperava, 

disponibilidade, conhecimento e ajuda no alcance dos melhores métodos e 

caminhos para a obtenção dos objetivos estabelecidos. O professor foi 

fundamental na construção e desenvolvimento do estudo. Sendo também, 

crítico e exigente, após observação das aulas, o que me ajudou bastante no 

desenrolar da minha função como docente.  

Do NE, nunca tive grandes expectativas. Esperava, e assim se veio a 

concretizar, ficar colocada com o meu colega e amigo João por desde cedo 

fazer parte da minha vida académica, por já termos trabalhados juntos diversas 

vezes e por acreditar que seria muito bom se continuássemos o percurso 

juntos. Para além disso, esperava encontrar colegas de trabalho com o qual 

fosse fácil de cooperar e de estabelecer um relacionamento de interajuda, mas 

nunca imaginei merecedor de destaque, pois não considerava que seria tão 

determinante no estágio. Equivoquei-me por completo nesta consideração. O 

trabalho com o NE foi e é uma constante ao longo do ano. Embora existissem 

boas relações entre o núcleo e de termos cumprido com tudo o que nos foi 

proposto, penso que faltou alguma cooperação em certos pontos, em especial 

no que refere à comunicação. A verdade é que o facto de sermos diferentes 

uns dos outros e comunicarmos de forma destinta, dificultou o desenvolvimento 

de algumas atividades e, mais tarde, a execução antecipada de algumas 

componentes.  

Trabalhar em grupo não é fácil e cada vez mais tenho certeza disso. Não 

me refiro apenas às pessoas em si e à sua forma de ser, mas também, à forma 

como levam as suas vidas, sendo para mim isso o mais nos torna diferentes. 

Por exemplo, para mim, trabalhar em grupo será sempre uma questão de 

iniciativa. Ter iniciativa no ato de pensar, de refletir, de ter ideias. Trabalhar em 

grupo é discutir, é argumentar a favor e contra. Na minha opinião, uma ideia, 

após várias outras já expostas, nunca vem tarde. Aqui nós não fomos um 

grupo. Falhamos nesta troca de ideias, prevalecendo, na maior parte das 

vezes, a “ideia da iniciativa”. Contudo, conseguimos em conjunto manter um 

bom relacionamento de trabalho apesar das diferenças e cumprir com tudo o 

que nos foi pedido e, no meu ponto de vista, com sucesso. 
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O meu grande objetivo para com as minhas turmas era ser uma 

referência. Marcá-los para que eles se consigam ver como eu os vejo. Pessoas 

de valor, criativas só por serem diferentes, grandes só por existirem. Que não 

desejassem ser como o “outro” é, gostarem de ser quem são, desvalorizando 

as superficialidades. Que encontrassem na EF o refúgio onde pudessem 

superar as suas limitações que muitas vezes vão para lá do corpo e da mente. 

Este objetivo contínua claro em mim, mas com a certeza de que não 

conseguirei chegar a todos da mesma forma e com a mesma percentagem de 

sucesso. Durante este ano tive a meu cargo duas turmas, uma turma do 9ºano, 

a tempo integral, e outra do quinto ano, partilhada com o NE. As duas turmas 

que tive à minha responsabilidade diferem não apenas nas suas idades, mas 

também em toda a sua envolvência, seja no contexto social ou de cariz afetivo. 

Encontrei como esperava alunos críticos, contudo, com exigências totalmente 

diferentes. A turma do nono ano exigiu de mim motivação e criatividade. Não 

tinham a EF como disciplina preferida, não sendo, na sua maioria, alunos 

dotados para o desporto. Contudo, são alunos calmos, com uma clara 

educação de valores. Vi-me necessitada a estudar exercícios que os 

motivassem, estruturados em objetivos alcançáveis.  

A turma do quinto ano foi de uma entrega completamente diferente. 

Adoravam EF e exigiram de mim autoridade e liderança. A maioria dos alunos 

provêm de bairros sociais, sendo por isso importante pensar e refletir bem 

sobre o tipo de abordagem a adotar. Aqui o sexo feminino é o dominante, 

sendo-o em todos os sentidos. Na necessidade de atenção, de afeto, falta de 

limites e regras, são assim as líderes natas da turma. Já os alunos do sexo 

masculino, embora que um pouco tímidos e inseguros, são afetuosos, atentos, 

interessados e realmente motivados para a prática.  

Parti para o EP com o sentimento de que não seria capaz de concretizar 

as responsabilidades, os compromissos, com receio de não encontrar a minha 

identidade como professora, as minhas crenças e experiências. Mas, após 

todas estas vivências, terminei o estágio com muita motivação e convicta de 

que tudo é possível basta sermos sérios no trabalho, exigentes no que estamos 
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a desempenhar e sobretudo acreditar nos objetivos que traçamos sempre com 

a convicção de que é possível atingir o sucesso, o pretendido por nós.  

2.3 Aconteceu Comigo  

 

“Muitas vezes acontecem-nos coisas e vivemos situações que dão que 

pensar. Boas ou más, deixam recordações, marcam o nosso percurso e fazem-

nos diferentes” (Alves, 2000, p. 32). 

O EP foi sem dúvida uma destas situações. Vou recordar todos os 

momentos, como os primeiros da minha vida profissional, primeira turma, 

primeiros colegas de trabalho, primeira sala dos professores, primeiros erros, 

primeiras estratégias e primeiros sucessos. Tudo isto estará presente na minha 

memória como um começo, que por mais altos e baixos sempre esteve a meu 

favor. 

No primeiro ano de mestrado na FADEUP vários foram os testemunhos 

de professores e estagiários sobre este ano de estágio tão exigente e temido 

por todos. Aqui apercebi-me que o primeiro ano de prática profissional é um 

período determinante, comprometendo o futuro e a relação com o trabalho. Um 

tempo difícil e surpreendentemente imprevisível. Segundo Pacheco (cit. por 

Lima et al., 2014, p. 79) é com o estágio pedagógico que se dá o primeiro 

grande impacto dos estudantes com a prática. Neste momento o aluno enfrenta 

o choque com a realidade e com a responsabilidade total associada ao papel 

de docente, nunca antes tida (Albuquerque, et al., cit. por Lima et al., 2014, p. 

80). Na opinião de Queirós (2014), o início da aprendizagem profissional 

docente é uma fase difícil e determinante na carreira do professor. As primeiras 

vivências experienciadas pelo professor têm uma influência significativa, pois é 

um momento marcado por sentimentos contraditórios que desafiam 

continuamente o professor e a sua prática. Retiro do EP, todos estes 

sentimentos e experiências descritas. O sentido de sobrevivência, como foi 

referido no capítulo anterior, numa primeira fase de muita ansiedade e 

nervosismo, a introspeção constante sobre qual é o nosso papel real (aluna ou 

professora), as dúvidas sobre como atuar face a um problema ou a um aluno 

mais difícil. 
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Segundo o 2º Artigo do Regulamento da Unidade Curricular Estágio 

Profissional realizado por Matos (2014)1, o EP tem como principal objetivo “a 

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

através da prática de ensino supervisionada em contexto real, desenvolvendo 

as competências profissionais que promovam nos futuros docentes um 

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

da profissão.” Após esta descrição Matos (2014), declara que as competências 

profissionais baseiam-se no Perfil Geral de Desempenho do Educador e do 

Professor (Decreto-lei nº 240/2001 de 17 de agosto) e organizam-se nas 

seguintes áreas de desempenho: a Organização e Gestão do Ensino e da 

Aprendizagem, a Participação na Escola e Relação com a Comunidade e o 

Desenvolvimento Profissional.  

De acordo com Matos (2014) o EP comtempla duas tarefas fundamentais: a 

realização de uma prática acompanhada, Ensino Supervisionada (PES) e a 

elaboração de relatório de EP, um documento teórico que contempla todo o 

processo de ensino-aprendizagem durante o EP. A orientação do PES é 

realizada por um docente da FADEUP, denominado orientador da FADEUP e 

pelo professor cooperante, escolhido pela comissão científica. A orientação do 

RELATÓRIO EPé realizada pelo orientador da FADEUP designado para 

supervisionar a PES. Regido pelas normas da instituição universitária e pela 

legislação específica acerca da Habilitação Profissional para a Docência, o EP 

é uma unidade curricular do segundo ciclo de estudos conducente ao grau de 

Mestre em Ensino de EF da FADEUP e decorre nos terceiro e quarto 

semestres do ciclo de estudos (Matos, 2014). 

Durante este percurso de prática inicial, concluo que o EP é ter Tempo. 

Tempo para “deixar acontecer”. Tempo para pôr em prática a teoria e vivê-la 

sem restrições, pois é nela que gravitam as soluções dos problemas. Slinner 

(cit. por Altet, 1999, p. 37) afirma que “nós aprendemos apenas aquilo que 

fazemos. Aprendemos pela experiência. Aprendemos por tentativas e erros”. 

                                                           
1
Matos, Z. (2014). Regulamento da Unidade Curricular Estágio Profissional do Ciclo de Estudos 

conducente ao grau de mestre em ensino de Educação ao Física no Ensino Básico e Secundário da 

FADEUP 
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Se não os vivenciarmos, quem é que os irá resolver numa próxima vez? Não 

será importante poder dizer “Aconteceu comigo?”.  

Por isso, afirmo que o EP é, ou deveria ser, um momento onde o estudante 

em formação docente é livre de vivenciar todas as tarefas e funções de um 

professor, tanto as experiências positivas como as negativas. Contudo, esta 

liberdade não deve aparecer só. A reflexão individual e em grupo no final de 

cada aula ou atividade é fundamental para o professor em formação, na 

atualização de saberes e na procura soluções para os problemas que surgem. 

De acordo com Cardoso et al. (2014), num estudo realizado a três estudantes 

estagiários em formação, as discussões e reflexões sobre a diversidade de 

experiências terão sido cruciais para o crescimento dos estagiários 

entrevistados. Neste sentido, a criação de hábitos de prática reflexiva 

partilhada em situações não formais, são importantes para o crescimento do 

professor estagiário. A espontaneidade nas conversas e reflexões sobre as 

aulas foram uma constante no meu NE e fundamental para a resolução de 

problemas. Revejo o meu percurso no EP com uma componente teórica e 

prática muito forte, contudo, será suficiente? Não será pouco realista? Graça 

(2014, p. 44) descreve que “ em tempos tão difíceis, como os que estamos a 

viver, tempos de angustia e de desesperança para muitos – seja porque não 

veem meio de iniciar uma carreira profissional condigna, porque temem pela 

preservação do seu posto de trabalho, ou porque veem a degradar-se, dia após 

dia, as condições de exercício da profissão – torna-se mais difícil projetar a 

construção de identidade profissional dentro de qualquer panorama de 

confiança no futuro, particularmente no âmbito do ensino e da formação de 

professores.”  

Declaro assim o problema porque o vivi ao longo deste ano, quando era 

confrontada por amigos ou familiares sobre todo o percurso como professora 

estagiária de uma escola básica e o futuro. Refletia sobre o dilema e toda a sua 

envolvência, não conseguindo ficar indiferente à realidade. A verdade é que eu 

não sei quando voltarei a ter uma turma, uma sala dos professores, colegas de 

trabalho, estratégias, oportunidade de errar e de ter sucesso. Toda esta 
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incerteza não tornará o EP uma ilusão? Ilusão de que depois dele, terei 

oportunidade e tempo para criar a minha identidade? 

Compreendi com o Tempo, ao observar os colegas de EF mais experientes, 

que a forma como levamos os nossos problemas define-nos como professores. 

Segundo Santomé (2011) é frequente ouvir dos professores palavras de 

desmotivação e desilusão. Este sentimento de desânimo tende a paralisar uma 

parte importante do pessoal docente, fomentando o desejo de abandonar a 

profissão. No EP apercebi-me da desmotivação de grande parte dos 

professores, não apenas nas aulas que davam, mas também nas atividades 

propostas de grupo. Onde a motivação de realizar algo, não se prendia numa 

motivação intrínseca mas numa totalmente extrínseca, levando o professor a 

rejeitar qualquer entusiasmo de outros, na organização de alguma atividade ou 

até mesmo numa simples conversa, onde o objetivo se prendia apenas por 

criar algum tipo de cumplicidade. Esta forma de pensar, ao exigir algo 

extrínseco justificando o que está a ser feito, levar-me-ia a desistir do estágio. 

Por exemplo: Propus-me a EP para quê, se não vou ter emprego mais tarde? O 

EP, para além do tempo que nos dá para expormos as nossas ideias, encontrar 

estratégias e para refletir, possibilita-nos a escolha do que seguir e no que 

acreditar, pois nele estão maus exemplos, mas felizmente também muito bons. 

Agarrei-me a estes últimos e observei a experiência de quem ainda acredita no 

sentido da EF. Noto a presença de quatro ou cinco professores que, apesar de 

desmotivados e insatisfeitos com a forma como a sociedade considerava a sua 

profissão, conseguem retirar do seu trabalho o melhor, procurando atividades 

de envolvência, refletindo sobre a sua prática,  pondo-se num papel secundário 

pois o principal é dos alunos,  

Concluo por isso, que o EP é um momento de ter tempo para aprendermos 

com os nossos atos e decisões, de refletir sobre as estratégias que aplicamos 

em cada momento. Tempo para ensinar a ser ensinado, de observar os 

docentes com maior experiência, retendo os melhores exemplos e aprendendo 

com os piores. É ter tempo para criar maturidade crítica para assim sermos 

portadores das nossas próprias ideias, da nossa própria forma de ensinar. 
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3 EU, OS OUTROS E A ESCOLA  

 

“Um dos grandes lemas modernos diz-nos para sermos nós mesmos. 

Iguaizinhos a nós próprios. (…) Como conjugar esta máxima de sermos 

sempre verdadeiros iguais a nós próprios e sem concessões ao essencial, com 

a vida em família, o mundo do trabalho e a performance pessoal?” (Alves, 

2000, p. 22). A mesma autora afirma que a solução desta questão implica um 

empenho profundo na procura do melhor em nós e nos outros, assim como a 

aposta constante na realização do bem (Alves, 2000). Sendo a escola um local 

onde as crianças passam uma grande parte do seu tempo e, como afirma 

Sarmento (2005), onde cada vez mais participam nas decisões que, por 

alguma razão, possam ter influência na sua vida académica, não terá a 

instituição escolar e toda a sua envolvência, um papel fundamental no 

desenvolvimento pessoal de cada um? Quais são as principais influências? 

Savater (2006) descreve que o ser humano, só o é na totalidade, quando os 

outros contagiam a sua humanidade. Que a aquisição da plena estrutura 

humana dá-se pela aprendizagem por meio da comunicação com os 

semelhantes e da transmissão deliberada de critérios, técnicas, valores e 

recordações. “Não basta nascer para se ser homem é também necessário 

aprender a sê-lo” (Savater, 2006, p. 35). A escola é um espaço onde se 

aprende a ser-se homem, pois nela são vivenciadas situações que nos 

preparam para a vida como seres humanos de uma sociedade. Aqui 

aprendemos a conviver numa comunidade educativa com regras, através de 

relações, com determinados objetivos e desafios a cumprir. Penso que na 

instituição escolar são enumeras as influências que existem, exigindo dela uma 

plasticidade tal para nunca se encontrar desenquadrada da realidade. Como 

aluna que fui um dia, são muitas as recordações que tenho da escola, que 

marcaram a minha adolescência e que me fizeram estar onde estou hoje. “A 

genética oferece-nos a possibilidade de nos tornarmos humanos, mas apenas 

através da educação e do convívio social é que conseguimos sê-lo” (Savater, 

2006, p.35). A escola representa aqui um papel importante, o de 

aprendizagem, convívio social e formação pessoal. 
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Por seu lado, Ruivo (cit. por Cunha, 2007, p. 98), descreve que a escola 

é um espaço onde os professores se sentem no seu “habitat natural”, 

permitindo-lhes assumirem-se como sujeitos reflexivos, críticos e participativos. 

Um local onde o professor se sente bem e pronto para se entregar por 

completo à sua docência.   

Vernooij (cit. por Pol et al., 2007) considera que a cultura escolar é um 

conceito constituído por elementos funcionais ligados entre si. Cultura escolar 

que inclui: as condições formais da escola (a localização da escola), a sua 

formação (didática, metodologia, profissionalização), os sentimentos (interação 

e cooperação, sentimentos em grupo – consciência coletiva, clima social) e as 

atividades extraescolares orientadas pela escola, desde festas a visitas de 

estudo, a interações entre os diversos sectores da vida escolar (professores, 

alunos, pais). Entendo por isso, que os alunos, os professores, os funcionários, 

as instalações, as iniciativas que nela tomam, são fatores que contribuem para 

a caracterização de uma escola, são elas que formam a sua cultura. 

Carvalho (1998, p. 82) defende que a avaliação que os alunos fazem da 

escola e do espaço de aula é normalmente relacionada com a opinião que 

possuem do professor. O professor é a figura principal, reconhecendo que é ele 

que tem o poder de decidir. Sendo o professor uma referência da escola para o 

aluno, o que é que o professor precisa para que a entrega dos alunos seja 

total? Floden e Buchmann (cit. por García,1999, p. 23) afirmavam que ensinar, 

é algo que qualquer um faz em qualquer momento, contudo isto não quererá 

dizer o mesmo que ser-se professor. Pois, ser professor, implica “lidar com 

outras pessoas (professores) que trabalham em organizações (escolas) com 

outras pessoas (alunos) para conseguir que estas pessoas aprendam algo (se 

eduquem).” Complementando esta afirmação, McFaland (cit. por García, 1999, 

p. 37) defende que “ensinar não é apenas uma técnica. É em parte uma 

revelação de si mesmo e dos outros, uma complicada exploração do intelecto 

(…)”. Portanto, a formação inicial é fundamental para que os professores se 

evoluam como profissionais, consigam compreender a sua responsabilidade no 

desenvolvimento da escola e adquiram uma atitude reflexiva acerca da sua 

prática (García, 1999, p 80). O mesmo autor afirma ainda que a formação pode 
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ser entendida como uma função social de transmissão de saberes (saber-fazer 

ou do saber-ser). 

Tendo isto em conta, a formação dos professores não deverá ser apenas 

ensinar a ensinar mas essencialmente ajudar o professor a encontrar-se a si 

próprio, guiá-lo na sua descoberta profissional (Garcia,1999, p 38). Na opinião 

de Nóvoa (2009) a convicção, de que o professor para além das competências 

exigidas da sua profissão deve estar disposto a fazer o seu trabalho. Ele opta 

por desenvolver um conceito que visa preferencialmente a ligação entre as 

dimensões pessoais e profissionais na formação da identidade dos 

professores, acredita “(….) numa profissionalidade docente que não pode 

deixar de se construir no interior de uma pessoalidade do professor”. Por esse 

motivo o autor defende a existência de cinco tipos de disposição: 

 A disposição do conhecimento, estar disposto a conhecer os alunos 

que vai instruir e conhecer bem aquilo que se ensina.  

 A disposição da compreensão da cultura profissional, ou seja, aceitar 

os sentidos da instituição escolar, como por exemplo, aprender com os 

colegas mais experientes, dialogar com os outros professores, registar 

as práticas, refletir sobre a prática e o exercício da avaliação, são 

elementos centrais para o aperfeiçoamento e a inovação.  

 A disposição do relacionamento, o tato pedagógico. Ser capaz de se 

relacionar com o aluno. “Saber conduzir alguém para a outra margem. 

No ensino, as dimensões profissionais cruzam-se sempre, 

inevitavelmente, com as dimensões pessoa.” (Nóvoa 2009, p. 207) 

 A disposição para o trabalho em equipa, que segundo Nóvoa (2009), o 

exercício profissional organiza-se cada vez mais em torno de 

“comunidades de prática” no interior de cada escola, mas também, 

noutros contextos que nos ligam a dinâmicas que vão para além das 

fronteiras organizacionais.  

 A disposição para um compromisso social, sendo que isto está 

diretamente relacionado com o princípio dos valores, da inclusão 

social e da diversidade cultural.  
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Utilizando as palavras de García (1999), disposição não significa o 

mesmo que destreza ou habilidade, pois um professor pode dominar uma 

destreza mas não está com disposição para a aplicar. Para além desta 

disposição, o professor deve saber que  educar uma criança é ajuda-la a 

ultrapassar as dificuldades e as fronteiras da vida, que muitas vezes, lhe foram 

traçadas como destino desde muito novas, pela família ou pela sociedade 

(Nóvoa, 1999). Na minha opinião não existe indivíduomais disposto para 

aprender que o estagiário. Penso que por temermos o desconhecido todos os 

nossos sentidos se tornam ativos formando uma total disposição para a prática. 

O estagiário está mais disposto para dar e receber conhecimento, encontra-se 

totalmente disposto para inovar, para estar motivado e para se relacionar com 

a escola, alunos e restante comunidade.  

A disposição do relacionamento defendida por Nóvoa é também 

desenvolvida por Pierson (2013)2. Esta autora defende a ideia de que “os 

alunos não aprendem com professores de quem não gostam” e salienta ainda 

a importância dos relacionamentos e da relação entre professor-aluno. Coman 

( cit. por. Pierson, 2013)2 afirma que (…) nenhuma aprendizagem significativa 

ocorre sem um significativo relacionamento”. Barth (cit. por Altet, 1997, p. 50) 

confirma esta ideia defendendo que os fatores afetivos da relação professor-

aluno são primordiais. A intervenção afetiva-cognitiva é essencial. É a perceção 

dos mecanismos da aprendizagem, da motivação, da cultura do outro que vai 

desenvolver no aluno uma expectativa positiva, uma confiança em si próprio, o 

que vai “favorecer o bom funcionamento do pensamento” Barth (cit. por Altet, 

1997, p. 50). Apoio totalmente esta necessidade relacional que o professor 

deve ter com o aluno. Ao longo do meu EP notei a diferença com que os alunos 

se dedicam à prática quando o professor repara nos erros e nas qualidades 

das habilidades realizadas. Os alunos gostam que os professores se 

preocupem e que estejam perto deles, que os questionem e corrijam.  

Para além do professor, a família tem um papel muito importante na 

entrega dos alunos para a escola. A opinião que a família tem da escola 

                                                           
2
  Pierson, R. (2013). Every kid needs a champion. TEDTalks. Consult.21 Mai 2014, disponível em 

https://www.youtube.com/watch?v=SFnMTHhKdkw 
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resume o papel que esta vai ter enquanto parceiro social. Isto é, “os contextos 

familiares serão o primeiro espaço onde se esboça o sentido a atribuir aos 

saberes escolares, bem como ao papel que a escola virá a cumprir 

socialmente” (Carvalho, 1998, p. 88). 

E a EF (EF)? Qual é o seu papel?  

Rosado e Mesquita (2009) descrevem que a educação desportiva não 

se define por uma padrão nem por uma metodologia concreta, trata-se de um 

projeto de educação que exige a cooperação ativa da família, da escola, dos 

meios de comunicação social e das diversas organizações sociais.  

Bento et al. (1999, p. 52) afirma que as atividades desportivas, lúdicas e 

corporais sempre possuíram um caráter multifuncional. Pois a prática 

desportiva pode ser praticada por diversos objetivos, por motivos de saúde, por 

puro prazer, por motivos de convívio social ou pelo gosto do desafio e da 

competição.  

Soares (2015)3, durante a IV Jornada de Encerramento do Mestrado de 

Ensino veio em defesa da EF comparando-a com um canivete suíço. Descreve 

a disciplina como multifacetada, sendo ela muito mais do que um meio para 

prevenir doenças e combater a obesidade, “bem mais do que saúde”. Para 

além da influência que possui na saúde física, a saúde mental é igualmente 

desenvolvida. Cognitivamente a EF desenvolve no aluno estímulos que o 

predispõe de diversas formas para o seu dia-a-dia. De acordo com Fox (1999) 

existem evidências que levam a acreditar que o exercício é útil no tratamento e 

na prevenção de depressões e pode ser usado como meio de reduzir o stress e 

a ansiedade do dia-a-dia. Para além disso, existem provas suficientes para 

mostrar que o exercício pode melhorar o humor e a qualidade do sono e que as 

pessoas que são mais ativas são mais felizes e estão melhores com elas 

próprias. Soares (2015)3 para além de defender a influência que a EF evidencia 

sobre a criança no sentido cognitivo, assume que socialmente também 

apresenta um papel muito importante. Nos comportamentos fomenta o trabalho 

                                                           
3
 Slides elaborados pelo Professor José Soares em 8 de Maio de 2015 aquando da sua apresentação na 

IV Jornada de Encerramento do EP do curso de 2º ciclo em Ensino da EF nos Ensinos Básico e 

Secundário da Faculdade de Desporto da Universidade do Porto. 
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em equipa, o sentido de liderança e cooperação, noção de trabalho 

consequente superação, nas noções éticas de valores e respeito pelos outros.  

“A filosofia e os valores presentes nas doutrinas da EF e do desporto 

são mais do que um projeto de um domínio de habilidades desportivas e de 

desenvolvimento físico, um projeto de educação integral de educação cívica, 

ética, de desenvolvimento de competências de vida com aplicações fora dos 

muros do desporto da atividade física (Rosado & Mequita, 2009).” De acordo 

com os mesmos autores, a educação desportiva proporciona competências de 

vida fundamentais como: o auto-conhecimento, o auto-controlo, da auto-

realização, de valorização do esforço, da preservação, do auto-

aperfeiçoamento e da harmonia pessoal. “O desejo é promover competências 

humanas que vão muito para além da prática desportiva e se aplicam aos 

outros domínios da vida humana. “(Rosado & Mesquita, 2009).   

O que posso eu concluir?  

Concluo por isso, que a escola tem um papel fundamental no 

desenvolvimento da personalidade de cada criança, assim como, na criação do 

seu sentido de vida, sendo fundamental que o aluno estabeleça um bom 

relacionamento com a escola e com todos os seus agentes. Os professores 

são a grande referência para os alunos na entrega para a sua aprendizagem, 

sendo crucial uma formação completa, teórica e prática. Pois esta formação 

torna-se fundamental para um bom e correto desempenhar do seu papel 

enquanto educador, pois é determinante na vida dos seus alunos por transmitir 

conhecimento, cultura e saber. É um dos agentes que prepara o aluno para a 

vida, invoca conhecimento de base para o futuro das crianças. A formação de 

um professor também não deve vir só, a disposição para aprender é uma 

exigência, assim como, a relação que estabelece com os alunos. Esta relação 

deverá ser disponível e direta, pois “(…) nenhuma aprendizagem significativa 

ocorre sem um significativo relacionamento” (Coman, cit. por. Pierson, 2013)2.   

Ao longo de todo o percurso profissional o professor tem de se manter plástico, 

formar-se com todo o conhecimento que retém com a experiência. Manter-se 

uma esponja absorvendo todo o novo conhecimento dado pelos novos alunos, 
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novos colegas de trabalho, novas ideias, novas conceções, não eliminando o 

que sabe mas atualizando o que conhece.     

Na EF prevalece uma responsabilidade total, pois ela é multifacetada 

como nenhuma outra disciplina o é. Nela são desenvolvidos relacionamentos 

onde o corpo se encontra totalmente desprovido de proteção, o aluno não se 

pode esconder. Aqui ele entrega-se de corpo e alma ao que faz, estando 

totalmente exposto aos seus colegas e a toda a escola. Esta exposição com a 

competição nas modalidades lecionadas, promove sentimentos e emoções que 

vão muito para lá do físico. O aluno aprende a perder, a ganhar, a ser líder, a 

cooperar e superar as suas dificuldades. Tudo isto, num ambiente livre de 

obstáculos maciços. Livre para se libertar dele mesmo, de não pensar nos 

problemas, de descarregar energias e carregar novas. Livre para se conhecer, 

pois um dos desafios do professor está mesmo aqui, ajudar o aluno a 

conhecer-se, desenvolvendo o seu ser e promovendo a aprendizagem.     

3.1 A Escola  

 

Assumo a escola do EP como a minha primeira escola como docente. E 

assim o é e assim o foi. Não esquecerei a primeira vez que entrei na escola 

escolhida para EP, ainda não a desempenhar a função de docente, mas a 

preparar-me para tal, e da ansiedade e nervosismo que senti. Serão alvo de 

uma descrição personalizada, de um ponto de vista pessoal e prático, as 

instalações, os alunos, a comunidade docente, a comunidade não docente, o 

meio envolvente e a cultura escolar.  

Sendo o EP o momento prático da minha formação e sobretudo uma 

fase de alguma insegurança, entendo que, para além do reconhecimento da 

importância de uma boa relação com o professor cooperante e NE, a relação 

com a escola é algo imprescindível. Escola que envolve a comunidade 

docente, não docente, alunos, encarregados de educação e as próprias 

instalações. Na opinião de Sarmento (2005), as relações que se estabelecem 

no interior das instituições educativas podem ser determinantes marcando a 

vida de um aluno. Também Alves et al. (2014, p. 211) referenciam que o 

elemento central na caracterização do espaço de estágio está na relação 



26 
 

estabelecida dos estudantes estagiários, não só com os seus alunos mas 

também com os colegas do grupo de estágio, com os restantes professores, 

com os professores cooperantes e ainda com o professor orientador. Este autor 

não referencia a relação com os elementos da comunidade não docente, 

nomeadamente, funcionários da limpeza, de segurança e gestão/organização, 

contudo, penso que também estes tem um papel fundamental, embora que 

indireto, no desenrolar e na consequente caracterização do ambiente de EP. 

Senti tudo isto, pois neste processo de ensino-aprendizagem, agora no papel 

de docente, posso dizer que não aprendi sozinha, eu fi-lo com os meus colegas 

de estágio (na troca de estratégias a adotar), com o professor cooperante (no 

apoio às aulas e reflexões criticas), com os meus alunos (na necessidade de 

adaptar estratégias, intervir e regular comportamentos). Aprendi com os 

funcionários da escola na importância de preservação do material e com o 

núcleo de EF na partilha dos matérias e áreas de trabalho. Sinto que se não 

estivesse bem com um destes agentes, a minha entrega para a escola teria 

sido completamente diferente. 

A escola básica onde realizei este último ano de formação, foi a 

instituição escolar escolhida por mim para o EP. Surgiu como primeira opção 

devido às opiniões exteriores retidas, que sempre se demonstraram positivas. 

Assim que entrei na escola pela primeira vez apercebi-me que o espaço físico 

sofrera recentes remodelações de modo a oferecer aos alunos, professores e 

ao pessoal não docente melhores condições de trabalho. Como professora 

estagiária penso que foi algo gratificante iniciar o processo de aprendizagem da 

docência em condições de excelência, pois possibilitou a abordagem de 

diversas modalidades (exemplo: Ténis de Mesa, Lançamento do dardo, etc.) 

com material de grande qualidade. Contudo, no início do ano letivo, no que diz 

respeito ao espaço geral para a lecionação das aulas de EF, a escola possuía 

alguns constrangimentos que me impediram de lecionar as mais diversas 

matérias de ensino. O pavilhão polidesportivo não se encontrava totalmente 

apto para utilização, comprometendo, assim, as aulas de EF. Devido a este 

facto, as aulas do primeiro período restringiram-se à prática no exterior ou 

aulas teóricas. O espaço exterior é composto por dois campos de Basquetebol 
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com dois cestos cada e um campo de Futebol de 5x5, todos devidamente 

marcados. Para além disso conta com uma pista de atletismo com 2 corredores 

e sem as medidas oficiais. No segundo e terceiro período as instalações do 

pavilhão desportivo encontraram-se disponíveis para a prática das aulas de EF, 

o que facilitou a partilha do espaço e consequente aproveitamento e 

organização das aulas. O espaço interior, pavilhão polidesportivo, contem 

quatro campos de basquetebol e um campo de multiusos devidamente 

marcado, com balizas e funções para as diversas modalidades coletivas, tais 

como, o voleibol, o andebol e o futebol. Para além disto, o pavilhão desportivo 

conta com um minipavilhão definido para a lecionação do ténis de mesa e 

dança. Dentro do pavilhão existem ainda dois balneários para ambos os sexos. 

O material para a lecionação das diferentes modalidades da EF é de muita 

variedade e qualidade. Para além do espaço desportivo, as salas de aulas, o 

refeitório, o bar, a sala dos professores e os espaços comuns sofreram 

modificações de modo a tornar o ensino mais apelativo e a escola um 

agradável local onde estar. A escola conta com salas equipadas com quadros 

interativos, salas dedicadas a apoio especial, uma sala de professores com bar 

próprio, uma biblioteca com computadores de pesquisa e várias estantes 

cheias de livros e um refeitório amplo de modo a integrar todos os alunos e 

restante comunidade escolar.  

Não posso deixar de referir, o modo como fomos aceites pela escola 

desde o primeiro dia. Nunca pensei que me iria sentir tão bem entre a 

comunidade educativa docente interna e com muita vontade de cada vez mais 

fazer parte dela. A comunidade educativa não docente evidenciou desde cedo 

uma boa organização e boa relação com os alunos e professores. Aqui foi de 

fácil observação, a envolvência natural com que estes agentes se entregam à 

escola, proporcionando aos alunos um ensino limpo, seguro e organizado.  

3.2 Turmas 

 

No início do ano foram-me atribuídas duas turmas. Uma turma do nono 

ano que acompanhei ao longo de todo o ano letivo e uma turma do quinto ano, 

partilhada com o NE. 
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 Não sei se será justo comparar as duas turmas, devido à diferente 

maturidade que apresentam, mas faço-o por considerar que o futuro de uma e 

o passado de outra serão e seriam, respetivamente, totalmente destintas. Noto 

uma dissemelhança não apenas na idade mas também nos valores, modos de 

estar e influências da vida. Turmas que exigiram de mim uma atitude e postura 

totalmente diferente, que proporcionaram o desenrolar de um EP pouco 

monótono e muito estimulante.    

A turma do nono ano é constituída por um total de catorze alunos 

inseridos no ensino articulado, com um currículo alternativo dirigido para a 

Música. Esta turma, desde cedo demonstrou pouca aptidão para o desporto e 

desmotivação para a EF. De uma forma geral, o contexto social em que os 

alunos vivem é seguro e interessado. São alunos que absorvem a cultura da 

música, das séries, dos filmes e dos livros, de uma educação direcionada para 

um intelecto profundo. Na minha opinião, é uma turma com alunos um pouco 

diferentes dos adolescentes da sociedade atual. Alunos que quando 

questionados sobre um teste ou sobre um estudo especifico, não demonstram 

aborrecimento mas sim uma vontade e entusiasmo imenso de aprender e de 

saírem bem sucedidos. A verdade é que na EF não observava o mesmo 

entusiasmo, segurança e motivação. Muito pelo contrário. As emoções físicas 

no início de cada aula, seriam de total desânimo por parte de qualquer docente. 

Percebi desde cedo, de que o que os aluno retinham de intelectual, faltava-lhes 

nas relações emocionais, principalmente quando expostos a toda a turma. 

Demonstraram ser tímidos e muito pouco espontâneos, tendo sido um dos 

objetivos a desenvolver ao longo das aulas de EF.  

A turma do quinto ano difere em tudo face à do nono ano. Na idade, na 

motivação para a EF, nos valores domésticos, na relação com a escola e com 

os seus colegas de turma. Na primeira reunião de turma foram passadas 

informações gerais sobre os alunos, tendo sido salientada a dificuldade que 

estes apresentavam e a exigência que acarretavam. A maioria dos alunos 

provém de bairros sociais, com um agregado familiar exigente, sendo muito 

conflituosos. Na turma, o sexo feminino era o dominante, sendo-o em todos os 
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sentidos. Na necessidade de atenção, de afeto, falta de limites e regras, são 

assim as líderes natas da turma. 

Perante este cenário, com alunos com vidas, idades e características 

muito diferentes, é de fácil conclusão que este ano foi extremamente 

estimulante e desafiante para mim como professora estagiária de EF. 

3.3 Grupo de Educação Física 

 

Relativamente ao GEF este é constituído por 8 professores, cinco do 

sexo masculino e três do sexo feminino. A união do grupo ao longo do tempo 

foi-se relevando. É um grupo com muitos anos de trabalho e com pessoas 

totalmente diferentes, o que ficou visível em algumas reuniões realizadas. 

Lembro a presença de um determinado grupo de professores que se 

evidenciaram mais próximos e cúmplices no desenvolvimento das tarefas do 

NE, o que nos ajudou bastante no cumprimento das tarefas e atividades 

propostas. Ficou percetível por mim desde cedo a assertiva escolha que fiz em 

selecionar esta escola como primeira opção. É notório o bom ambiente que se 

vive entre toda a comunidade escolar e a recetividade que oferecem aos novos 

estagiários que nada sabem sobre o ensino, e que, o que têm para dar nada se 

compara com o que irão receber.  
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4 PEQUENAS GRANDES COISAS  

 

4.1 “Não existe um tamanho para cada coisa que fazemos (…)” (Alves, 

2000, p. 91). Se existisse, qual seria o meu?  

 

Recordar as tarefas que desempenhei, as reflexões exigidas, as que 

sugiram voluntariamente, os horários a cumprir, o planeamento a elaborar, o 

ensinar a ser ensinada, o executar com certezas e inseguranças, faz-me 

questionar sobre o tamanho do conhecimento que dei e o conhecimento que 

agora tenho. Terão os alunos alcançado tudo o que lhes era pedido? Terei eu 

crescido e desenvolvido mais cultura e saber pedagógico?   

Não sei se encontrarei uma resposta às dúvidas que tenho pois o que 

significará mesmo alcançar o sucesso? Não terá este diferentes tamanhos e 

várias interpretações? Qual será a solução?      

Penso que a solução está no processo e não no produto. No que tenho 

de desempenhar, de realizar e de cumprir, para assim alcançar o sucesso, o 

produto pretendido. Produto que terá vários significados, pois cada um tem a 

sua própria definição de sucesso, as suas próprias convicções e crenças.  

Na minha opinião o alcance do sucesso na função de docente deverá 

estar diretamente relacionada com a necessidade que um professor tem de 

planear, de avaliar, de realizar, de se relacionar, de ser desafiado e desafiar, a 

vencer e ser derrotado nas competências que exerce.  

Ao longo deste ano foi-me incumbida a missão de pôr em prática 

diferentes estratégias de planeamento e de avaliação, entre elas, o 

planeamento anual, planeamento de Unidade Didática (UD) para cada 

modalidade, o plano de aula, a Avaliação Diagnóstica (AD), a Avaliação 

Sumativa (AS) e a Avaliação Formativa (AF). Aqui a turma, os alunos, o espaço 

e o tempo foram variantes que influenciaram a organização e estruturação 

destas estratégias, bem como a sua atualização e reajustamento. 
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4.1.1 Planear 

 

 Foi a primeira função como docente que desempenhei. De acordo com 

Bento (2003) o planeamento não deverá ser realizado isoladamente pois no 

ensino, este deverá ser elaborado na sua globalidade e realista para um 

respetivo período. 

O Planeamento Anual (PA) foi o primeiro plano a ser elaborado. Após 

análise critica, em contexto de reunião de NE, do Currículo Nacional dos 2º e 3º 

Ciclos Ensino Básico, do espaço para a prática da EF e dos respetivos alunos, 

foram determinadas as matérias a serem lecionadas durante todo o ano, para o 

primeiro, segundo e terceiro período. Contudo o processo de construção do PA 

não deverá apenas desempenhar a função de identificar qual as modalidades a 

serem lecionadas ou as atividades a elaborar, deve ser também provido de 

uma reflexão sobre os métodos para o alcance dos objetivos e dos processos 

de aprendizagem (Bento, 2003). Funções como, análise do material, análise do 

estado de comportamento dos alunos das turmas a cargo, determinação e 

concretização dos objetivos anuais, distribuição e ordenamento de horas e 

matéria, coordenação das tarefas de formação, educação e marcação dos 

pontos altos na EF, são algumas tarefas para a elaboração do PA 

desenvolvidas por Bento (2003), e que no meu EP se realizaram com mais 

afinco. De uma forma geral, assumo o PA como uma preparação prévia de 

todo o ano letivo, permitindo assim ao professor prepara-se para um novo 

horário, alunos e atividades. Para mim, como professora estagiária e iniciante 

de todo este processo, a elaboração do PA foi marcante, deu início a uma nova 

fase, obrigando-me a refletir sobre o futuro. 

A construção Unidade Didática (UD) ocupou o segundo lugar nas 

estratégias de planeamento realizadas por mim. O planeamento da UD foi 

orientado segundo Vickers (1990), a partir do Modelo de Estrutura do 

Conhecimento (MEC). De acordo com Mesquita (2013)4 este modelo é 

                                                           
4
 Slides elaborados pelo Professora Isabel Mesquita no ano letivo (2013/2014) aquando da sua 

apresentação na aula de Didática Geral no primeiro ano do curso de 2º ciclo em Ensino da EF nos 

Ensinos Básico e Secundário da Faculdade de Desporto da Universidade do Porto. 
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constituído por oito módulos, divididos em três fases diferentes, sendo elas: a 

fase de análise, decisão e de aplicação. A fase de análise contem o primeiro, 

segundo e terceiro módulo do modelo MEC, aqui é analisado ao pormenor a 

modalidade a desenvolver (especialmente as Habilidades Motoras da 

modalidade, a Condição Física e Fisiologia, Conceitos psicossociais e Cultura 

Desportiva), os alunos e as condições de aprendizagem. Na fase de decisão, 

que contem o quarto, quinto, sexto e sétimo modulo é determinado a extensão 

e sequência dos conteúdos, onde objetivos são definidos, a estruturação da 

avaliação é realizada, assim como, o desenho das atividades em progressão. A 

fase de aplicação resume-se à aplicação em prática de todos os 

conhecimentos. Cada modalidade lecionada foi organizada segundo o MEC. 

Considero a elaboração da UD um instrumento indispensável para uma correta 

organização e elaboração das aulas, nomeadamente de uma forma estruturada 

e objetiva. Ao longo de todo o ano, a UD deu-me uma noção temporal para um 

conjunto de aulas, podendo desenvolver os conteúdos de acordo com o nível 

dos alunos e seu desenvolvimento a cada aula. Apercebi-me que a UD é 

construída em função de diversos fatores como, o nível de habilidades motoras 

da turma, o comportamento da turma, o planeamento anual, o material 

disponível e tempo. De acordo com Bento (2003) para a construção da UD é 

necessário por algumas questões, como: que tipo de habilidades motoras 

surgem em primeira estância? o que deverá ser introduzido e/ou exercitado?; 

quais atitudes e valores que devo privilegiar?; qual o tipo de relação entre a  

retenção de conhecimento, desenvolvimento das habilidades e formação de 

atitudes e valores? Na minha prática, a Avaliação Diagnóstica, por norma, foi 

realizada na primeira aula de cada UD, permitindo identificar o nível da turma 

face às habilidades e motivações apresentadas pelos alunos em cada 

modalidade lecionada. Bento (2003) descreve que UD “(…) beneficia o ensino 

de duas maneiras: melhora o resultado dos alunos e apresenta uma solução 

para o problema imanente à relação matéria-tempo.”  Na minha opinião a UD é 

a base de cada plano de aula, sendo que nenhum destes planos faz sentido na 

sua singularidade. A UD permite ao professor organizar no tempo as matérias 

de cada modalidade que pretende lecionar e faze-lo de forma progressiva e 
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organizada, no plano de aula estão as estratégias, os exercícios e as soluções 

de atuação dessa mesma matéria.  

De acordo com Bento (2003) as aulas de EF exigem uma boa 

preparação, sendo aqui o ponto de relação entre o pensamento e a ação do 

professor. A organização das aulas constitui o ponto final da cadeia de 

planeamento do ensino do professor, compreendendo algumas tarefas como, 

estudo de matérias acerca do planeamento, análise das aulas anteriores, 

reflexões pormenorizadas e a elaboração de um plano de aula. (Bento, 2003) 

Considero o plano de aula a estrutura de planeamento com mais 

precisão e pormenor. Aqui, para além da descrição do que será lecionado, dá-

se todo o processo de ensino, onde são desenvolvidas as seguintes questões, 

onde? Como? O quê? Com o quê? Com quem? Penso que a elaboração de 

cada plano de aula não deverá ser apenas valorizada pela ajuda que oferece 

ao professor na organização e dinamização das suas aulas, mas também pela 

reflexão que esta permite. Obriga o docente a parar e refletir sobre a sua 

turma, as suas dificuldades e possíveis estratégias de ação. No meu EP na 

construção de cada plano de aula, a reflexão pausada tomava sempre o seu 

lugar de excelência. Aqui traçava estratégias de execução dos exercícios, 

tendo como referência a UD e as ações e comportamentos da última aula 

sugeridas pelo professor cooperante ou por minha própria perceção.   

Após algum tempo apercebi-me que todo o processo de planeamento, 

do mais geral, planeamento anual, para o mais específico, plano de aula, 

deverá ser flexível, de modo a possibilitar a correção ou atualização. São 

muitas as variáveis a controlar, por esse motivo, ao longo do ano é exigindo ao 

professor criatividade e originalidade para contornar situações imprevistas 

como, falta de material, gestão do número de alunos presentes na aula, o 

espaço disponível, nível dos alunos, etc. Tornar os planos simples e práticos 

ajuda o professor a ser mais objetivo e conciso no seu método de ensinar, 

facilitando a sua ação prática. 
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“No Voleibol os alunos evidenciaram uma boa prática, contudo o 

que tinha programado não foi realizado. Os alunos estão motivados mas 

ainda evidenciam algumas dificuldades nas componentes técnicas passe 

e manchete. Aqui tive de adaptar o que tinha programado e direcionar o 

objetivo da aula (...)” (Reflexão 77 e 78 em 29 de Abril de 2015) 

 

De acordo com Baffi (2002) planear faz parte do ato de educar, sendo 

este um instrumento que permite prever o futuro, estabelecer estratégias que 

possam orientar mais concretamente a execução da ação educativa, prever o 

acompanhamento e a avaliação da própria ação. Resumindo, “Planear e avaliar 

andam de mãos dadas” (Baffi, 2002, p.2). 

4.1.2 Avaliar 

  

A avaliação da minha prática e a dos alunos foi uma constante ao longo 

do ano. Assumo a reflexão de cada aula como um momento de autoavaliação, 

que exigiu de mim uma introspeção da minha postura face aos alunos, face às 

atividades propostas de acordo com os objetivos traçados, face ao tempo de 

aula e exposição de conteúdo. A reflexão após cada aula foi também 

importante para avaliar a progressão dos alunos numa determinada atividade 

ou até mesmo do seu comportamento. De acordo com Bento (2003) só é 

possível a avaliação dos alunos e da atividade pedagógica do professor se este 

realizar uma reflexão profunda sobre a sua prática, permitindo assim que o 

professor assuma o controlo sobre a sua docência, fundamental para a eficácia 

das suas aulas e o desempenhar das suas tarefas. “Sem uma avaliação 

posterior acerca das aulas, sem uma avaliação crítica do próprio trabalho, 

verifica-se imediatamente um retrocesso dos resultados em todos os aspetos 

do ensino: da aprendizagem, da docência, da sua planificação, preparação e 

realização. (Bento, 2003, p. 175 )”.  

 Sempre fui muito crítica em relação a mim, não tendo qualquer 

problema em refletir e assumir o que faço de bem ou de mal, penso que a 

grande dificuldade foi quando a avaliação teria de ser feita aos alunos. Os 
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Critérios Gerias de Avaliação (CGA)5 da escola escolhida para o EP foram uma 

base importante para o formato de avaliação a ser aplicado nas minhas turmas. 

Como referência fundamental para o sucesso em EF, considerei os seguintes 

conteúdos: No Domínio Psicomotor (saber fazer) - 60%; No Domínio Cognitivo 

(saber) - 20%; No Domínio Socio afetivo (saber ser e estar) - 20%. Os alunos 

foram avaliados em três tipos de avaliação, a Avaliação Formativa (AF), 

Avaliação Diagnóstica (AD) e a Avaliação Sumativa (AS).  

De acordo com GCA (2014)5 a AF assume um carácter contínuo e 

sistemático. Este tipo de avaliação permite ao professor, ao aluno e ao 

encarregado de educação obter informação sobre o desenvolvimento da 

aprendizagem, com o objetivo de ajustar os processos e estratégias adotadas. 

Este tipo de avaliação no meu EP foi uma ajuda na perceção das minhas ações 

face aos resultados dos alunos, na atualização do meu método de ensino e a 

sua eficácia na turma. Para além das informações adquiridas ao longo das 

aulas como, assiduidade e o comportamento, avaliei nos três períodos a 

condição física dos alunos através de uma bateria de testes de Treino 

Funcional. Em conjunto com o NE e com o professor cooperante criamos um 

programa de exercícios que seriam a base da avaliação neste sistema de 

treino. Aqui a seleção dos exercícios deu-se em função da idade dos alunos e 

baseado na realização de ações básicas motoras do ser humano em tempo 

intervalado, como: sentar, levantar, empurrar, correr e saltar. Durante a 

aplicação deste teste na minha turma do nono ano, conclui que é fundamental 

a variação e diversificação dos exercícios. Os meus alunos apesar de não 

estarem muito motivados para este tipo de treino, demostraram-se 

entusiasmados quando optava por utilizar um exercício diferente ou que 

envolvesse um outro tipo de material.   

A AD, de acordo com CGA (2014)5, realiza-se no início de cada ano de 

escolaridade ou sempre que seja oportuno, devendo fundamentar estratégias 

de diferenciação pedagógica, de superação de eventuais dificuldades dos 

                                                           
5
 Critérios Gerais de Avaliação da escola do EP do ano letivo 2014/2015 elaborado pelas coordenadoras 

dos Diretores de Turma Cristina Freire e Elisabete Soares. Documento aprovado em Conselho 

Pedagógico a 3 de setembro de 2014. 
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alunos, de facilitação da sua integração escolar e de apoio à orientação escolar 

e vocacional. Tem como principal objetivo conhecer o nível dos alunos e da 

turma em geral, tendo em consideração os conteúdos que serão abordados. 

Após recolha dessa informação para as modalidades coletivas e individuais, 

criei e desenvolvi situações de aprendizagem que foram de encontro às 

verdadeiras necessidades dos alunos. A verdade é que antes de iniciar o EP 

considerava que a AD deviria constar sempre na primeira aula. Com a prática 

no EP compreendi que nem tudo é linear. Será que faz sentido ocupar uma 

aula de AD quando os alunos afirmam que antes nunca tinham experienciado 

uma determinada modalidade? Para as modalidades lecionadas no nono ano 

de ténis de mesa e de lançamento do dardo e do peso em atletismo, elaborei 

uma UD sem AD, iniciando as aulas pelo nível um de aprendizagem.  

De acordo com Mesquita (2014)6 “(…) a Avaliação Sumativa é a 

modalidade de avaliação que melhor possibilita uma decisão relativamente à 

progressão ou à retenção do aluno pois compara resultados globais, permitindo 

verificar a progressão de um aluno face a um conjunto lato de objetivos 

previamente definidos. Desempenha um papel fundamental, tendo como 

objetivo verificar se os alunos alcançaram os objetivos propostos.” Aqui os 

alunos foram alvo de dois tipos de avaliação, uma prática, para determinar o 

nível de execução das habilidades motoras, e outra teórica, com o objetivo de 

avaliar a cultura desportiva de cada aluno através de um teste escrito. A AS 

prática constava na última aula de cada UD com uma duração de 45 minutos. 

Aqui procurei avaliar os alunos em situações próximas à realidade da 

modalidade, que me permitissem observar a interpretação do aluno, através 

das ações técnicas e táticas executadas, face a situações onde o aluno era 

obrigado a pensar rápido envolvendo todas as ações do jogo. A AS teórica 

resumia-se a respostas de verdadeiro e falso, de escolha múltipla e de 

resposta simples. A aqui fui objetiva no conteúdo, procurei colocar matéria 

desenvolvida nas aulas, técnica e tática. As regras das modalidades e 

                                                           
6
 Slides elaborados pelo Professora Isabel Mesquita aquando da sua apresentação sobre a avaliação do 

curso de 2º ciclo em Ensino da EF nos Ensinos Básico e Secundário da Faculdade de Desporto da 

Universidade do Porto. 
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respetiva história foram entregues aos alunos em formato teórico. Fui também 

concisa na matéria não considerando fundamental, por exemplo, a 

aprendizagem do tamanho dos campos, das linhas, do peso e medidas da 

bola. Penso que a rapidez com que os alunos memorizam estas regras é 

igualmente proporcional à velocidade com que os alunos esquecem.  

Na AD e AS a principal dificuldade deu-se na determinação das 

componentes críticas de observação. Percebi, que a tabela de avaliação não 

deverá ser estruturada com elevado número de componentes criticas pois torna 

a tarefa de avaliação difícil para um número vasto de alunos. Optei pela 

utilização de tabelas simples, práticas e de fácil preenchimento.  

4.2 O Essencial é invisível aos olhos   

 

 “Vê melhor quem vê com o coração. Também se engana e sofre 

desilusões, mas tem a suprema vantagem de ver coisas que outros não veem 

porque não estão à vista.” (Alves, 2000, p 100) 

Como é que esta analogia dada por Alves faz sentido na profissão 

docente? Deverá o professor ser apenas capaz de ver com o coração? 

Ao longo do EP deparei-me com inúmeros situações que me fizeram 

refletir sobre esta mesma questão. O que ouvia “ser professor não é fácil” fez-

se claro em mim, não apenas na responsabilidade na doutrina de ser professor, 

ao incutir valores, disciplina e gosto pelo trabalho, mas também de uma forma 

mais intrínseca ao docente, na capacidade que este deve dotar na entrega de 

atenção e dedicação a todos os alunos de igual forma, mesmo aos que são 

menos queridos por ele. O dever de ter de ser um ator, de forma a que o aluno 

não perceba que o professor não gosta dele. Para mim este é um dos fatores 

que distingue um bom de um mau professor. Aquele que por menos ou por 

mais que goste do aluno, consegue atuar de igual forma, com a certeza de que 

talvez seja ele o que mais necessita de ajuda. Para além disso, o professor tem 

de ser capaz de se moldar aos alunos que tem à sua responsabilidade, capaz 

de criar prioridades e objetivos específicos para cada grupo de alunos.  

Mas então deverá o professor ser apenas capaz de ver com o coração? 
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Entendi que não o pode fazer. Pois ele é obrigado a adaptar o que 

sente, o que planeou e a sua forma de ser. É obrigado a adaptar as suas 

prioridades e refaze-las, para o bom proveito dos alunos e para o bom 

desempenhar da sua profissão. No EP vi-me a desempenhar este papel. A ter 

de ser uma atriz perante um aluno com maior ou menor gosto pela prática, o 

que me obrigou a agir positiva ou negativamente adaptando assim a minha 

forma de agir e de estar, fugindo à minha identidade como pessoa, ao meu 

coração. Por exemplo numa das minhas turmas tive um aluno que demostrava 

uma arrogância perante tudo o que fazia. Este aluno destacava-se nas aulas 

de EF, era ágil com uma habilidade natural para o desporto, contudo a sua 

atitude egocêntrica e de desinteresse total pelos colegas era uma constante 

durante as aulas. Esse aluno colocava constantemente a minha tolerância à 

prova, e por esse motivo, no início não foi fácil para mim criar uma ligação de 

trabalho com o aluno. Após reflexões introspetivas e com o professor 

cooperante, comprometi-me a conhece-lo e a tentar perceber a razão pela qual 

agia desta forma. Através de conversas individuais, ao desafia-lo a melhorar e 

ao dar-lhe responsabilidades acrescidas nas aulas com a função de ter de 

ajudar os colegas, fui tentando criar uma ligação, conhecendo-o e dando-lhe 

uma alternativa. Este aluno no final do ano fez-me saber que eu tinha sido a 

melhor professora de EF que ele tinha tido. Referencio isto, não por vaidade, 

mas para demonstrar que o que sentimos por vezes tem de ser disfarçado, 

para que o aluno não se aperceba da vontade que por vezes sentimos de 

desistir dele. Contrariar isto é uma exigência para o professor. Admito ter sido 

isto o que mais me trouxe dificuldades mas igualmente assumo que foi o que 

mais me deu o sentido de sucesso alcançado.    

A verdade é que ao longo deste ano tive à minha responsabilidade duas 

realidades totalmente destintas. Um nono ano de uma entrega “perfeita” para a 

Matemática, para o Português e restantes disciplinas nucleares, mas de uma 

desmotivação completa para a EF e um quinto ano de um relacionamento difícil 

com as restantes disciplinas, mas para a EF, uma motivação extrema. Tomo 

como luta interior principal esta questão, como gerir estas duas realidades 

mantendo-me sempre fiel a mim própria? 
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4.2.1 O quinto ano 

 

A turma do quinto ano foi a turma ao qual dediquei mais tempo a refletir. 

Iniciei o quinto ano extremamente motivada e com a certeza de que 

conseguiria alcançar os objetivos pretendidos através de um relacionamento 

próximo, positivo e convicta de que o que os alunos precisavam era de alguém 

que acreditasse neles e que os ouvisse. Adotei por isso uma postura positiva e 

próxima. Não foi tarde o reconhecimento de que esta postura não seria a mais 

realista.  

 

“Os alunos continuam muito conflituosos exigindo da minha parte uma 

outra postura. A partir desta aula vou ter de ser mais exigente, dura e 

coerente com o que digo e com o que faço. Uma nova abordagem de 

regras, responsabilidades e rigidez sem espaço para vulnerabilidades.”( 

Reflexão da aula 40 e 41 em 7 de Janeiro de 2015) 

 

Era notório a falta de atenção que requeriam, contudo, a necessidade de 

criar regras de conduta foi, ao mesmo tempo, uma exigência. Aqui a minha 

postura teve de mudar.  

 

“Expus para os alunos o meu desagrado pelos seus 

comportamentos e atitudes, indicando que tudo será diferente daqui em 

diante. Fui dura e coerente com o que disse e com o que fiz.“ (Reflexão 

aula 42 em 9 de Janeiro de 2015) 

 

Não foi nada fácil para mim. A primeira vez que tive de me impor, fez-me 

desacreditar em tudo o que tinha como claro. Lembro-me de sentir algum 

desagrado e não me identificar com o tipo de abordagem utilizado. A verdade é 

que é possível encontrarmos um equilíbrio sóbrio entre a autoridade e a nossa 

identidade. Antes do EP o que considerava ser claro, nada tem a ver com a 

realidade, aqui como já referi anteriormente, a minha credibilidade como 

docente foi crescendo e consequentemente fui-me apercebendo que ao exigir 
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mais dos alunos estava a exigir mais de mim, a valorizar o que faço e a EF em 

si. 

 

“Penso que a minha nova postura, exigente e coerente é essencial 

para a realização de uma aula organizada. Noto diferença por parte dos 

alunos, sendo esta uma postura a manter” (Reflexão aula 43 e 44 em 14 

de Janeiro de 2015). 

 

O que estes alunos não tinham no cumprimento de regras possuíam em 

personalidade e entrega para a EF. De uma forma geral, todos os alunos 

chegavam à aula entusiasmados e com muita vontade de fazer desporto, algo 

que me motivava e que me fez continuar empenhada na elaboração dos planos 

de aula. 

 

“ (…) Os alunos estiveram muito empenhados na tarefa e motivados. 

Porém ainda não conseguem distinguir o que realmente se pretende com 

cada atividade, levando tudo de uma forma competitiva e egocêntrica. 

Características típicas da idade. (…) Os alunos são muito empenhados 

tornando o nosso trabalho mais exigente e motivante” (Reflexão aula 25 e 

26 em 23 de Novembro de 2014). 

 

Após ter conhecimento das características da turma, adotei como 

prioridade a desenvolver na EF, o cumprimento das regras, o aprender a 

trabalhar em cooperação em situação normal de aula ou em competição, 

transmissão de valores de cidadania e respeito pelo outro. 

4.2.2 O nono ano 

 

Na turma do nono ano as prioridades tornaram-se totalmente diferentes. 

Assumo o nono ano como a turma ideal para o começo no EP. São alunos 

muito bem comportados e de uma educação doméstica muito preocupada. 

Nunca tive qualquer problema relacionado com o comportamento durante as 

aulas. Contudo e após choque com a realidade do “ser professor”, exigi dos 
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alunos algo mais e aqui apercebi-me. Ao contrário do quinto ano, o que a turma 

de nono ano possuía de bom comportamento, faltava-lhes em espontaneidade 

e entrega para EF. Apercebi-me desde cedo que os alunos estavam totalmente 

formatados para um determinado objetivo e que nada surgia voluntariamente, 

tudo era pensado. Possuíam pouca autonomia e uma timidez clara quando 

expostos ao público.   

 

“A turma é simpática, mas pouco dotados para o desporto 

consequente de alguma falta de motivação. Motiva-los será outro objetivo 

que terei em conta na organização e planeamento das aulas. A ligação 

com os alunos é algo que me preocupa. Não sei quanto devo dar de mim, 

com receio de não ser levada a sério. Contudo acredito neste tipo de 

abordagem, próxima, preocupada, individual, que dá ao aluno, a meu ver, 

segurança, autoestima, notoriedade.” (Reflexão aula 2 e 3, em 8 de 

Outubro de 2014) 

 

   Após ter conhecimento da personalidade de cada aluno criei as 

minhas prioridades. Autonomia, autoestima e espontaneidade foi o que, ao 

longo dos três períodos, me propus a desenvolver. Não me limitei apenas a 

debitar matéria expondo vária modalidades e promovendo a cultura desportiva. 

Motivei-os para que se envolvessem comigo neste ensino mútuo, por acreditar 

que os alunos têm de fazer parte da sua educação, isto por ser a sua 

educação. Obriga-los a pensar, a questionar, a encontrar as respostas, 

ambicionando a sua independência como alunos. Tive por isso como referencia 

Alves (2004) que propõe a existência de um novo tipo de professor. Professor 

que não ensina nada. Um professor de Espantos. Este professor tem como 

objetivo ensinar a pensar, criar curiosidade e alegria de pensar. Defende 

também, que o incentivo de algo não está na obrigatoriedade, mas sim num 

processo natural de criação de um gosto. Não obriga-lo a fazer, mas fazer com 

ele. A meu ver, para evitar que o aluno pense que é o único a trabalhar para a 

sua aprendizagem (ex. Sou eu que tenho de fazer tudo e o professor na faz 

nada?”), os alunos têm de saber a que tipo de intervenção estão a ser sujeitos. 
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O professor deve explicar o que defende e porque o faz, deve ser um guia de 

conhecimento e não dador, deve motivar o aluno a refletir, a pensar e a 

encontrar soluções.  

Em foco: Como gerir estas duas realidades mantendo-me sempre fiel a 

mim própria?  

Mas será que tenho mesmo de ser fiel a mim própria? Não estarei eu 

numa fase de mudança e de procura onde as barreiras das ideias e crenças 

próprias devem ser questionadas?  

Considero aqui essencial a necessidade da plasticidade no 

comportamento e nas atitudes que o professor deve adotar perante os seus 

alunos e a importância da consciencialização de que foco da educação e da 

aprendizagem deve estar centrado no aluno e não no professor. Questionando, 

por exemplo, da seguinte forma: O que é que o aluno realmente precisa? Como 

posso eu mudar a minha atitude para que ele melhore a sua? Qual a melhor 

estratégia?        

4.3 “(…) o que há é pessoas com um talento especial para transformar 

as pequenas em grandes coisas” (Alves, 2000, p. 91)”  

 

Criadas as prioridades para cada turma, surgem as dúvidas. No quinto 

ano qual a melhor estratégia de ação para desenvolver a noção de valores, 

regras e disciplina? Como posso promover autoestima, espontaneidade e 

autonomia no nono ano? 

No quinto ano, para além da postura mais rígida e exigente descrita no 

subcapítulo anterior, propus ao NE a elaboração de dois autocolantes (Anexo 

1) com a seguinte nomeação: “Hoje fui o melhor em EF” e “Hoje fui o que tive 

mais Fairplay”. Seriam nomeados dois alunos no final de cada semana. 

 

“São uma turma com muitas dificuldades nos relacionamentos, 

evidenciando alguma carência e necessidade constante de afirmação. 

Como conclui nas últimas reflexões, os alunos não conseguem distinguir o 

que realmente se pretende com cada atividade, levando tudo de uma 

forma competitiva e egocêntrica. Penso que este problema vai muito para 
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além da idade. Ficam evidentes as dificuldades e os défices por que 

passam em casa, exigindo de nós um trabalho mais cuidado, completo e 

individual. Como uma forma de minimizar estas rivalidades constantes 

propus aplicar um método que valorizará dois alunos em cada semana, 

nomeando-os como: “Hoje fui o melhor em EF” e “ Hoje fui o que tive mais 

Fair-Play”. Pretendo com isto, motivar o aluno para uma entrega completa 

nas aulas e criar nele um sentimento de apresso pelo outro, fomentando a 

interajuda, companheirismo e fairplay” (Reflexão aula 28 e 29, em 19 de 

Novembro de 2014). 

  

Penso que numa primeira fase, a aplicação dos autocolantes foi bastante 

importante para o entendimento dos alunos, do significado de Fairplay e na 

perceção do que realmente seria desenvolvido nas aulas de EF, pois nesta 

turma, seria muito mais que executar corretamente as habilidades motoras. Os 

alunos mostraram-se entusiasmados com a aplicação dos autocolantes e 

bastante orgulhosos quando os recebiam. 

 

“Penso que os autocolantes podem ser uma boa estratégia, visto que já 

observei alguns resultados. Contudo a confirmação desta ação surgirá 

com mais certeza apos a lecionação das próximas aulas (…)” ( Reflexão 

aula 31 e 32 em 21 de Novembro de 2014).   

 

Com o passar do tempo verificamos em contexto NE que a estratégia 

não estava a resultar como queríamos. Os alunos, em vez de se entregarem 

por completo à aula de EF, tentando não serem conflituosos e competitivos, 

tomaram a receção dos autocolantes como algo já adquirido e não valorizado 

como queríamos que fosse. No final do 2º período concluímos em grupo que 

continuar com esta estratégia não seria a melhor solução, o que me fez pensar 

que, talvez esta solução tenha surgido demasiado cedo e não deveria ter sido 

utilizada como primeira estratégia de “combate”. Para além disso, o facto de as 

nomeações serem de semana à semana, tornou este incentivo um hábito e por 

isso desvalorizado. De três em três semanas ou até mesmo no final de cada 
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período, teria sido, provavelmente, a melhor opção. Para além deste sistema, 

optei por utilizar uma outra estratégia:  

 

“(…) optei por utilizar um sistema de autoavaliação no final de cada 

aula de 90m, permitindo assim dar ao aluno uma oportunidade para ele 

refletir sobre as próprias ações dando-lhes autonomia e 

responsabilidade.” (Reflexão aula 31 e 32, em 21 de Novembro de 2014).  

   

 A estratégia adotada de autoavaliação realizava-se após a seguinte 

pergunta “Como foi o teu desempenho/comportamento durante a aula?”. Aqui 

teriam de responder com o polegar da seguinte forma: polegar para cima bom 

desempenho/comportamento, polegar para o lado 

desempenho/comportamento mais ou menos ou polegar para baixo mau 

desempenho/comportamento7. Conclui, que de uma forma geral, os alunos 

menos bem comportados tem a consciência dos seus atos e embora que de 

forma envergonhada, assumem as responsabilidades. Esta estratégia foi 

aplicada especialmente quando a turma não se estava a comportar bem e a 

necessitar de uma paragem e reflexão. Com estas estratégias penso ter 

conseguido alcançar alguns pequenos sucessos.  

 

“Penso que a turma está melhor no reconhecimento dos 

comportamentos que serão alvo de retificações e no reconhecimento da 

autoridade e liderança.” (Reflexão aula 76 em 24 de Abril de 2015) 

 

A turma no final do ano, para além da melhoria no comportamento, 

evidenciou uma maior cumplicidade com os colegas e comigo. Lembro em 

especial uma aula (a que chamo “a aula do desespero”), onde tudo parecia 

correr mal. Os alunos estavam muito conflituosos e tudo servia de razão para, 

como diziam eles, “armar o escândalo”. No final da aula, estava eu pronta para 

                                                           
7
 Estratégia proposta pela Professora Leonor Regueiras em Novembro de 2014, Desenvolvimento da 

Responsabilidade Pessoal e Social, Slide 27, aquando da sua apresentação na aula de Tópicos I do 2º 

ciclo em Ensino da EF nos Ensinos Básico e Secundário da Faculdade de Desporto da Universidade do 

Porto. 
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dar o meu discurso de desânimo e de descontentamento (eram raras as aulas 

desprovidas de tal discurso), que de uma forma fugaz umas das alunas pôs o 

dedo no ar (ação rara nesta turma embora que muito estimulados para tal) e 

perguntou-me se poderia pedir desculpa a uma colega com quem tinha 

discutido. Não posso deixar de descrever que após este facto, todos os 

restantes queriam fazer o mesmo, o que demonstra a vulnerabilidade típica da 

idade e a necessidade de aprovação que exigem. Esta iniciativa fez-me pensar 

sobre todas as estratégias utilizadas por nós, NE, para melhorar 

comportamentos e penso que esta atitude da aluna é um pequeno sucesso e 

um exemplo digno de ser exposto. 

 No nono ano os sucessos foram outros e as estratégias totalmente 

diferentes. Para os motivar, no início do ano letivo, tentei criar aulas criativas e 

completas, onde o objetivo da atividade encontrava-se escondido numa história 

ou situação dinâmica. No início do ano estivemos desprovidos de pavilhão 

desportivo e dependentes do estado do tempo. Criei um concurso de 

competição de nome “Quem quer ser o melhor em EF” (Anexo 2), que fosse 

possível realizar em sala de aula e que possibilitasse o cumprimento do 

planeamento anual elaborado. Um sistema de perguntas semelhantes ao 

“Quem quer ser Milionário”, com ajuda do público, telefónica e com devidos 

“botões” de resposta. A ajuda público seriam os elementos da mesma equipa, a 

ajuda telefónica um elemento escolhido que ficara com um walkie-talkie. Nesta 

aula, deu-se o primeiro contacto com os alunos e as primeiras perceções.  

 

“Quem quer ser o melhor em EF? Divisão da turma em grupos de 3 

já definidos pela professora. Realização de um Quiz de 24 perguntas 

sobre a temática de Basquetebol. Regulamento: Apenas o jogador 

sentado pode responder; Os colegas de equipa não podem ajudar o 

colega que está a ser questionado; 1º Fase do jogo com hipóteses;2º 

Fase do jogo sem hipóteses; Se não responderem não perdem pontos; A 

partir do momento em que carregam no “botão” são obrigados a 

responder: Se não acertarem (-1), se acertarem (+1). Ajudas: 2, 
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Telefónica e a do Público”. (Plano de aula 2 e 3, em 8 de Outubro de 

2014) 

 

 “No que diz respeito à escolha das atividades, tenho a retirar uma 

seleção assertiva. Devendo-se, a meu ver, à minha organização 

antecipada, objetiva e calculada. As atividades propostas foram muito 

bem recebidas pelos alunos, evidenciando contudo, no início da atividade, 

alguma resistência e timidez. (Reflexão aula 2 e 3, em 8 de Outubro de 

2014 ) 

 

Na prática desenvolvi exercícios de nome: “As areias movediças”; “O 

Mealheiro“; “A minha Inicial” e “O fogo de Artifício”. O objetivo principal seria 

envolver os alunos na aprendizagem das modalidades, com uma vertente mais 

teatral, visto que a tradicional não os motivava por completo. Ao longo do ano 

fui tentando criar sempre esta analogia, embora com menos detalhe, pois este 

tipo de abordagem não funcionava em todas as modalidades. 

No que diz respeito à postura, adotei uma totalmente positiva, próxima e 

de possível alcance. As primeiras impressões da turma estão ainda claras em 

mim. Lembro-me de comentar com colegas de trabalho, com amigos e com a 

família, que esta turma era totalmente diferente da minha postura como aluna 

do nono ano. Quase tudo era perfeito ao ponto de pensar que poderiam ser um 

bocadinho menos. No comportamento realmente destacavam-se embora que 

nas relações tudo era um pouco diferente. Um dos primeiros indicadores que 

fez considerar isso, foi por grande parte dos alunos não conseguir manter 

contacto visual comigo, eram pouco seguros, sendo que eu dava todas as 

razões para o contrário.  

 

“OLHOS (…) Podem exprimir surpresa, ira, prazer (…), sendo 

importante o tipo de olhar e a duração do contacto visual. O olhar é 

um sinal de interesse(…) A quantidade e o tipo de olhar diz-nos algo 

sobre o tipo de relações de duas pessoas (...) O estilo gestual de 

cada um é influenciado pela cultura, ocupação, idade, sexo, saúde, 
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fadiga,(…) Depois da cara, as mãos são a parte do corpo mais 

visível e expressiva” Argyle (cit. por Côrte-Real, 2014) 8. 

 

Confiança, espontaneidade e autonomia foram as seguintes prioridades. A 

estratégia adotada baseou-se na aplicação do Modelo de Desenvolvimento da 

Responsabilidade Pessoal e Social. De acordo com Hellison (cit. por Nogueira, 

2011) este modelo integra um leque de modelos que fazem parte do 

Desenvolvimento Positivo dos Jovens e distingue-se dos programas 

tradicionais de desporto e ensino da EF, pelo facto de almejar ensinar, através 

do desporto, comportamentos e valores que melhorem a vida dos estudantes. 

Associa os valores do esforço e autonomia ao bem-estar e ao desenvolvimento 

pessoal. Também associa o respeito pelos sentimentos e direitos dos outros e 

a capacidade de escutar e colocar-se no seu lugar, ao desenvolvimento da 

integração social. 

Ao longo da aplicação do modelo fui verificando algumas melhorias. 

 

“Sendo esta a segunda aula de aplicação do Modelo da 

Responsabilidade Pessoal e Social tenho a observar uma boa receção 

por parte dos alunos, sinto-os motivados e predispostos para a prática. “ 

(Reflexão aula 53, em 03 de Fevereiro de 2015)  

 

“O modelo tem sido muito bem recebido pelos os alunos. Verifico 

uma diferente disposição para a prática por parte deles. Estes ao longo 

das aulas demonstram mais motivação, entrega e sobretudo entusiasmo. 

Penso que assim conseguirei desenvolver com eles muitas capacidades e 

ter resultados no final do 3º período. Estou extremamente motivada e 

cada vez mais acredito neste tipo de intervenção.“ (Reflexão aula 54 e 55 

em 05 de Fevereiro de 2015). 

                                                           
8
 Slides elaborado pelo Professor Nuno Corte-Real em Maio de 2014, Comunicar, Slide 2, aquando da 

sua apresentação na aula de Psicologia do curso de 2º ciclo em Ensino da Educação Física nos Ensinos 

Básico e Secundário da Faculdade de Desporto da Universidade do Porto. 
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Este modelo marcou uma nova fase nas aulas de EF. Os alunos 

estavam envolvidos na sua aprendizagem, trabalhando em equipa e em 

cooperação.  

De uma forma geral, nas duas turmas, a elaboração prévia das equipas 

e a organização de grupos mistos de trabalho, tanto de sexo como de 

comportamento, foi uma constante ao longo das aulas. No quinto ano, o sexo 

feminino não poderia trabalhar individualmente, pois as personalidades 

chocavam por completo, no nono ano o número de elementos era reduzido, 

não permitindo grande criatividade na divisão dos grupos. 

4.4 “Onde há crise, há esperança.” (Magalhães, 2008). 

 

Após descrever as prioridades a serem desenvolvidas para cada turma na 

EF e as estratégias de combate das mesmas, o capítulo seguinte terá como 

função expor as dificuldades que tive ao longo deste ano, assim como, as 

estratégias de ação para superar essas dificuldades. 

Comunicação/Instrução. Desde o início do estágio que apresentei 

algumas dificuldades relacionadas com três aspetos: ansiedade em lecionar as 

aulas, a minha dicção e a transmissão dos conteúdos. Por vezes o nervosismo 

fazia-se sentir num discurso confuso e um pouco atrapalhado. Com o tempo 

penso que fui melhorando. O facto de me ter tornado mais objetiva nos 

conteúdos fez com que filtrasse a matéria a ser introduzida e 

consequentemente a melhorar o diálogo de instrução. Contudo, sempre me 

senti à vontade com os meus alunos para assumir os erros, fazendo com que 

os alunos se envolvessem, considerando este um bom exemplo para aprender 

em conjunto (professor/aluno). Recordo-me de definir algumas estratégias para 

controlar as minhas dificuldades: 

 

“ Ter mais calma, falar devagar, aproveitar o momento sem estar a 

pensar no próximo, é algo que irei traçar, como principais objetivos 

pessoais de atuação.” (Reflexão aula 2 e 3, em 18 de Setembro de 2014). 
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Feedback. Antes de iniciar o EP acreditava que 90% dos feedbacks nas 

aulas deveriam ser positivos. Agora percebo que este em excesso poderá 

provocar algum conforto aos alunos e pouca vontade de querer mais e melhor. 

Penso que o feedback positivo deverá ser utilizado durante as aulas contudo o 

feedback negativo não deverá ser desvalorizado. A utilização equilibrada 

destes dois tipos de feedback é o ideal, pois é também uma forma de 

valorizarmos o que lecionamos, a nossa profissão. Ao longo do tempo fui-me 

apercebendo da importância destas duas formas de intervenção, em especial, 

no que se refere à turma do nono ano. Como já referi, não era uma turma com 

grande motivação para a EF o que fez com que no início optasse por utilizar 

com mais incidência o feedback positivo, tentando os motivar para a prática. 

Após algum tempo notei uma melhoria na sua entrega para as aulas, mas esta 

melhoria manteve-se sem grande desenvolvimento. Aqui exigi mais dos alunos 

e os feedbacks negativos foram a forma que encontrei de os incentivar, 

fazendo-os reconhecer o erro e refletindo com eles a melhor forma de o 

combater. Tentei ajustar a emissão de feedbacks (positivos/negativos) face ao 

que pretendia trabalhar em cada momento, distinguindo o(s) objetivo(s) do 

exercício/aula. 

Relação. Gerir a minha identidade como pessoa e o desempenhar da 

minha função como docente foi, como já referi, uma das minhas grandes lutas. 

Ao longo do ano adotei sempre uma postura próxima e confidente, penso que a 

maioria dos alunos precisa disso, gosta que o professor se envolva na sua 

aprendizagem. Contudo, as barreiras podem ser ultrapassadas e os limites 

aqui tem de ser focados. A diferenciação de papéis é fundamental, sendo que o 

professor não poderá ser totalmente transparente aos alunos, pois pode perder 

a credibilidade. Senti isto por uns momentos na turma do quinto ano e, por esta 

razão, a minha postura teve de mudar, com o princípio “quando é para 

trabalhar é para trabalhar”. Consegui resultados e encontrei em mim, um 

equilíbrio entre o eu pessoa e o eu profissional. Contudo, desde o primeiro dia, 

mantive uma relação com os alunos muito boa e disponível. No nono ano, 

lembro um aluno em especial que tinha algumas dificuldades locomotoras e de 

confronto social, e que, se dirigiu a mim, no meio de uma aula, expondo as 
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suas dores face a alguns exercícios em EF. Nunca pensei que a conversa que 

tivemos fosse tão importante. Expliquei que todo esse esforço é algo que dou 

importância e estou sempre atenta. Recordo que na aula seguinte em particular 

notei uma disposição para a prática, por parte do aluno, completamente 

diferente. Aqui ficou notório a preocupação com que ele estava em agradar-me 

e a superar as suas dificuldades. Para além disto, ao longo das aulas fui 

notando um desenvolvimento no que diz respeito ao confronto social e ao seu à 

vontade e entrega nas aulas de EF. 

Organização. A organização durante o ano letivo foi uma exigência. Para 

que o EP se desenvolva de forma fluida é indispensável uma boa organização. 

Reflexões, planos de aula, reuniões, datas de entrega de trabalhos, tudo isto 

surge em simultâneo no EP, exigindo de nos um planeamento constante. 

Penso que desde o primeiro dia consegui acompanhar todo este processo, 

tendo sido fundamental para a identificação de erros e limitações minhas e dos 

alunos e importante para a restruturação das estratégias planeados. Uma boa 

organização permite o encadeamento entre o planeamento, a reflexão e a 

ação.  

Conhecimento. Aprender a conhecer ensinando resume na totalidade o 

EP. Observar, agir e refletir foi um processo constante sendo na minha opinião 

a solução do produto para o conhecimento. Em situação de aula aprendi com 

os meus alunos perante o seu mau comportamento, perante uma lesão durante 

uma aula, perante a observação de um erro técnico, perante um exercício 

muito bem realizado e um outro menos bem concretizado, perante um 

comportamento fora da tarefa e de um aluno com dores de barriga. Todos 

esses acontecimentos embora que completamente diferentes contribuíram para 

a minha aprendizagem, deram-me possibilidade de vivenciar problemas e 

observar progressos fulcrais para o preenchimento da bagagem das 

experiências e das recordações.  

Motivação/Dedicação. Nunca me senti tão motivada para aprender. A 

teoria deu-se na prática tornando o meu ensino mais real e dinâmico. Estive 

totalmente dedicada ao EP e totalmente entregue aos meus alunos e 

atividades a realizar. Esta motivação fez-me querer mais, fez-me fazer mais e 
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ter mais, contudo aprendi que o que fazemos com convicção a outros olhos 

poderá não ser tão valorizado como é por nós. Uma ideia que consideramos 

que enriquece outra ideia proposta, para outras pessoas não é tão essencial. 

Aqui está a subjetividade do ensino, pois o processo de ensino/aprendizagem 

inclui muitos membros com diferentes formações e crenças próprias, como os 

restantes professores da escola, os alunos e encarregados de educação. Ao 

longo do EP, para mim, ensinar sempre foi muito mais que ensinar, organizar 

uma atividade foi sempre mais que organizar uma atividade, uma reunião foi 

sempre mais que uma reunião, uma reflexão com o professor cooperante foi 

sempre mais de que uma reflexão com o professor cooperante. Tirei partido de 

tudo o que realizei, de forma a reter o máximo conhecimento possível e a 

conseguir dar mais de mim. Por exemplo, relacionar-me com os alunos e criar 

um bom ambiente de aprendizagem para uma bom ensino foi uma prioridade, 

assim como, na organização da atividade de NE foi uma preocupação minha a 

oportunidade de partilhar tudo o que sou capaz de realizar de forma a criar 

boas dinâmicas, nas reuniões com NE uma oportunidade de expor as minhas 

dúvidas e de ouvir os outros estagiários, assim como nas reflexões um 

momento de introspeção critica e não apenas a reflexão do que correu bem. 

Com isto surge claro necessidade de também sermos objetivos, claros no que 

estamos a desempenhar, muitas vezes o pensar “out of the box” desconcentra-

nos do objetivo real do que esta a ser desempenhado, contudo penso e 

considero necessário refletir a ideia de fazer algo mais que exija de nós outras 

capacidades que vão para lá do ramo da docência e do desporto. Explorar por 

exemplo, a nossa criatividade, o nosso humor, a nossa capacidade de 

comunicação, os nossos dotes informáticos e até mesmo os nossos contactos 

sociais, envolvendo tudo o que é nosso no trabalho, na ideia proposta. Tudo 

isto só nos torna mais fortes, melhores profissionais. Dar mais de nós aos 

outros influencia tudo o que fazemos, pois o que fazemos é retido pelos outros. 

“Eu sou porque tu és”. 
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5 A LEI DE MURPHY  

 

  “Tudo o que puder correr mal, corre mal de certeza” (Murphy cit. por. 

Alves, 2000, p. 89). Alves (2000) declara que esta lei serve para explicar tudo 

aquilo que não corre segundo os nossos planos e dá um exemplo: 

 

“Podemos aplicar o conceito a tudo e nada e, até, ao momento 

enervante em que chegamos a casa carregados de compras e perante 

o molho de chaves, somos obrigados a experimentá-las todas até 

perceber que a ultima é a ultima que serve na porta. Se, por acaso, nos 

lembrarmos de Murphy e tentarmos contrariar a sua teoria pegando 

diretamente na última chave, constatamos que não vale a pena porque 

também não era aquela. É infernal” (Alves, 2000, p.89). 

 

O professor é constantemente confrontado com esta incerteza. Ao 

refazer o cenário anterior, transformando, a pessoa no professor, as compras 

em todo o conhecimento e formação, as chaves as suas turmas e a 

fechadura o que se quer ensinar, percebemos que nem todas as chaves 

(grupo de alunos) conseguiram alcançar o objetivo, o conhecimento, entrar 

na fechadura. Aqui o professor tem de ser capaz, de acreditar nos seus 

alunos, ser positivo, otimista e paciente. Não desistir só porque a primeira 

“chave não entra”, e tentar sempre contrariar a lei de Murphy por mais 

impossível que seja. Acredito que ser professor é procurar constantemente 

este compromisso.  

Este exemplo não se dedica apenas ao desempenhar da docência, 

mas também nas atividades que este se propõe a realizar ou até mesmo às 

que lhe são obrigatórias. Ao estabelecer um compromisso, seja com ele 

próprio, com os alunos, com os outros professores e até mesmo com os 

funcionários da escola, deve cumpri-lo apesar das dificuldades e exigências 

que acarreta. Lutar contra a vontade e a preguiça é uma necessidade, é o 

que nos faz ser melhores. Com isto surge, o que nos é exigido hoje em dia 

como futuros profissionais, ser-se empreendedor. Empreendedor, como diz 
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Gonçalves (2012)9, não é exclusivamente a pessoa que lança o seu negócio. 

E não é. É a pessoa que tem uma ideia, que a aplica, defendendo-a até ao 

fim. Ser capaz de, de acordo com a professora Paula Batista10, “contrariar o 

ciclo vicioso nas escolas” ser capaz de refletir, de pensar no que está a ser 

feito. Ao longo do EP fui ouvindo, “Não devemos fazer mais do que aquilo 

que conseguimos” ou até mesmo, “Não te preocupes, fica a ideia”. Lembro-

me de pensar sobre estas considerações e discordar completamente. 

Quando me proponho a fazer alguma coisa é porque quero que se realize. 

Não o fiz apenas por fazer, mas porque queria mesmo que se realizasse. 

Agora mais que nunca, tendo em conta o estado da nossa sociedade não 

posso dar-me ao luxo de pensar assim, de ser assim. 

Ao longo das atividades propostas por mim, das realizadas em grupo, 

das reuniões de NE, de grupo de EF, de direção de turma e das visitas de 

estudo, tentei dar o melhor de mim contrariando o “meu ciclo vicioso” e 

desligando-me das influências que incondicionalmente me levavam a 

desacreditar no que estava a realizar. Admito contudo que nem sempre 

consegui realizar o que propus com o mesmo entusiasmo mas penso ter 

cumprido com o compromisso assumido.    

 

5.1 Atividades Promovidas pela Escola 

 

Desde cedo a escola do EP, demostrou muita iniciativa na organização 

de eventos e na realização de atividades ao longo do ano letivo. Presenciei 

algumas atividades como, um teatro realizado na biblioteca da escola com o 

grupo de necessidades especiais (que incluíram não só alunos de educação 

especial mas também alunos com um outro tipo de carências, afetivas e 

sociais), exposições de leitura de Português e Francês (por vezes 

acompanhada de música de fundo envolvendo também a disciplina de 

                                                           
9
 Gonçalves, M. (2012). Haja novamento navegadores em Portugal. TEDx.Consult.21 Mai 2014, 

disponível em https://www.youtube.com/watch?v=VoqO9DyAEQ4 

10
 Comentário proferido pela Professora Paula Batista no seio de uma aula de Desenvolvimento 

Curricular de 2º ciclo em Ensino da EF nos Ensinos Básico e Secundário da Faculdade de Desporto da 

Universidade do Porto. 
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música) e experimentei crepes realizados pelos alunos, iniciativa das 

professoras de Francês, onde os próprios alunos ficavam responsáveis por 

todo o processo. Apercebi-me também da atenção e preocupação que a 

escola oferece aos seus alunos e à sua comunidade, dando liberdade à 

associação de estudantes para a organização de festas de final de período, 

(onde a presença de um determinado número de professores era uma 

exigência) e ao facto de promover uma campanha de angariação de 

alimentos enlatados integrado num evento solidário de nome “É preciso ter 

lata”, de forma a poder ajudar instituições de caridade. Considero esta escola 

totalmente recetiva a novas ideias e atividades que desenvolvam e estimulem 

a aprendizagem dos alunos em diferentes áreas. É uma escola com parcerias 

em vários projetos, por “mobilizar instituições locais e regionais na dimensão 

cultural, desportiva e ambiental, uma vez que a construção dos saberes 

também se faz através de atividades sociais, plenamente integradas” (Projeto 

Educativo Escolar, PEE, 2010)11. Sendo também considerada como uma 

escola inclusiva pois “Esbate as distância entre classes sociais, etnias, 

credos religiosos e opções sexuais, diminuindo o fenómeno de reprodução 

social e sempre atenta aos alunos com Necessidades Educativas Especiais” 

e uma escola promotora de sucesso educativo “Pretende confrontar os 

alunos com saberes em contexto real (…) com o objetivo de desencadear um 

processo de luta contra o insucesso e o abandono escolares. (PEE, 2010).     

5.2 Atividade proposta por mim  

 

Ao longo do ano letivo propus a organização de uma atividade dedicada 

a todos os alunos da escola que teve de nome, “Aprende a andar de bicicleta 

na tua escola”. Comecei por apresentar a ideia ao professor cooperante, o 

qual não mostrou qualquer tipo de desagrado, e de seguida à direção, que 

me confirmou posteriormente a sua aceitação. Na direção apresentei um 

documento a descrever todo o projeto e o seu objetivo para com a escola e 

com os alunos.  

 

                                                           
11

 Projeto Educativo Escolar (PEE), 2010, referente ao à Escola EB 2,3 de EP.  
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“Uma oportunidade de aprender a andar de bicicleta na sua escola. 

Faze-lo sem qualquer custo. Aumentar a autorrealização do aluno e 

própria autoestima, assim como, melhorar a sua relação com a escola, 

promovendo o bem-estar mental e físico. De uma forma geral, pretendo, 

tendo como referência o Projeto Educativo Escola, combater os 

problemas que a escola enfrenta incentivando o processo de aprender a 

viver juntos, aprender a aprender juntos e aprender a crescer juntos, 

num ideário educativo que possa responder à construção real de novas 

competências e da qualidade educativa. (Proposta de Atividade 

Apresentada à Direção, em 03 de Fevereiro de 2015) 

 

 A proposta consistia em ensinar os alunos a andar de bicicleta nas 

instalações da sua respetiva escola. No início, a adesão à atividade foi pouca 

mesmo com cartazes expostos por toda a escola (Anexo 3). Aqui e por 

acreditar no projeto e estar totalmente motivada para que ele se 

concretizasse, fui pelos intervalos incentivar os alunos que não sabiam andar 

de bicicleta a aprenderem comigo. Após algum tempo surgem as inscrições e 

a organização dos horários para realização da atividade e respetiva 

compatibilização. O desenrolar do projeto deu mais visibilidade à iniciativa e 

consequentemente maior aderência por parte dos alunos. Iniciei a atividade 

com três alunas e finalizei-a após ter ensinado seis alunas a andar de 

bicicleta (Anexo 4). 

5.3 Atividade Proposta pelo Núcleo de Estágio 

 

O Torneio de Multiatividades foi a proposta de atividade elaborada pelo 

NE ao grupo de EF. Tratou-se, concretamente, de uma atividade destinada 

às sete turmas do nono ano onde teriam de competir, umas contra as outras, 

em quatro modalidades destintas: o Voleibol, o Basquetebol, o Futebol e 

Jogos Tradicionais/Sem fronteiras. A gestão do torneio e a estratégia adotada 

para o somatório dos pontos foi realizada no programa excel, sendo um 

sucesso pois facilitou a organização, possibilitando uma boa dinâmica 

durante todo o torneio.  
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Para os Jogos Tradicionais/Sem Fronteiras propus a elaboração de 4 

bonecos de cartão, em tamanho real (Anexo 5). A elaboração destes 

bonecos deu real trabalho mas foi totalmente compensatório pois o resultado 

final criou uma dinâmica divertida e penso que totalmente valorizada pelos 

alunos. Na minha opinião, os alunos adoraram o conceito, e de uma forma 

geral, levaram a competição de forma séria e com fair-play, sendo este um 

dos objetivos referidos logo no início a todos os participantes. Penso que este 

tipo de atividade proporciona um relacionamento diferente entre aluno e 

professor, num contexto completamente destinto do que é o do dia-a-dia. 

Assim como, a perceção da dinâmica dos alunos, neste caso, do nono ano, 

as suas relações pessoais e a relação com a escola. Esta organização não 

poderia ser realizada sem a ajuda do núcleo de EF. A verdade é que foram 

fundamentais para que tudo se desenvolvesse como planeado. 

 

5.4 Atividades do Grupo de EF 

 

O grupo de EF propôs a realização de quatro atividades ao longo ano, o 

Corta-Mato Municipal, um torneio de Futsal, um torneio de Voleibol e duas 

Marchas de Montanha, uma à Serra da Arga e outra à Serra do Caramulo. 

5.4.1 Corta-Mato Municipal 

 

O Corta-Mato Municipal uniu cada agrupamento de escolas, escola não 

agrupada ou estabelecimento de ensino particular e cooperativo, numa 

competição que premiava o primeiro, segundo e terceiro lugar de cada 

escalão etário. Os dez primeiros classificados por escalão/género do Corta-

Mato interno da nossa escola, com melhores tempos após dez voltas ao 

campo de atletismo, seriam selecionados para participar na competição. É de 

salientar, que o evento contou com a participação dos alunos com 

Necessidades Educativas Especiais e do 1º CEB (4º ano de escolaridade), 

bem como os alunos do ensino particular e cooperativo do Concelho. Toda a 

organização do evento foi da responsabilidade da Câmara Municipal de 

Gondomar. Com a minha turma do nono ano considerei importante treinar a 

resistência de corrida contínua de forma progressiva, para assim serem 
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capazes de realizar as dez voltas sem parar, tendo sido este o principal 

objetivo traçado na contagem do tempo. 

 

“A primeira metade da aula teve como objetivo a anotação dos 

tempos para o corta mato. Aqui os alunos tinham de dar 10 voltas no 

menor tempo possível. Nas aulas passadas, como forma de preparação 

para este momento, propunha aos alunos um determinado número de 

voltas a realizar. Tendo em conta as características da turma, antes de 

começar a prova de avaliação, dei aos alunos um objetivo diferente. Ao 

longo das 10 voltas não poderiam parar, especificando assim o seu 

foco. Metade da turma alcançou o objetivo com sucesso, os restantes 

alunos não conseguiram manter a corrida continua” (Reflexão 23 e 24, 

em 6 de Novembro de 2014)     

Após análise dos tempos das turmas do nono ano, dois alunos da 

minha turma foram convocados a participar na competição. A competição foi 

renhida e embora não tenhamos conseguido alcançar o pódio, o 

desempenho deles foi exemplar, nunca perderam o ritmo. 

5.4.2 Torneios Interturmas  

 

O torneio de Futsal, destinado às turmas de quinto ano, é uma 

atividade realizada anualmente pelo grupo de EF. Toda a sua envolvência 

festiva e a e o entusiasmo demostrado pela faixa etária a quem se destina 

são alguns fatores que fazem com que este torneio seja realizado todos os 

anos. Ambos os géneros participaram na competição mas em torneios 

separados. Fairplay, trabalho em equipa, união e competição são os 

objetivos a desenvolver neste torneio, incentivando a prática de atividade 

física e a filiação ao desporto escolar da respetiva modalidade. Um tornei 

de Voleibol foi também organizado pelo grupo de EF, contudo, destinado 

para o sétimo ano de escolaridade. O torneio foi realizado a pares com as 

regras oficiais do minivoleibol. Esta modalidade é a mais praticada pelos 

alunos na escola, sendo por isso uma preocupação para o grupo de EF a 

organização anual deste torneio. 
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5.4.3 Marchas de Montanha 

 

A Serra d´Arga e a Serra do Caramulo foram os destinos escolhidos 

para a caminha da montanha organizada pelo grupo de EF. Todos os anos 

são organizadas caminhadas deste tipo para permitir que os alunos se 

envolvam com os professores num percurso, por vezes difícil, onde a troca 

de incentivos se proporciona, fomentando o bom relacionamento entre o 

professor e o aluno. Compreende-se facilmente a opção por estes dois 

destinos, pois ambas as serras apresentam uma real beleza natural. A sua 

pureza e beleza diferenciava-se na cor e vegetação que retinham. Na 

Serra d´Arga realizamos o "Trilho da Chã Grande", com uma distância de 

cerca de 10 km e um grau de dificuldade moderado, sempre com uma 

paisagem límpida, clara e sem grande vegetação. A Serra do Caramulo 

contém uma vegetação vasta de cores, aromas e sombras. Em ambas as 

marchas de montanha, antes da partida, fez-se uma reunião com todos os 

professores possibilitando uma distribuição pelas camionetas, 

disponibilizadas para o momento e feedbacks acerca do percurso a ser 

realizado. Este tipo de atividades proporciona aos alunos e professores um 

convívio natural e descontraído, diferente da do dia-a-dia. As atividades 

decorreram bastante bem, tendo os alunos, demonstrado grande interesse 

e entusiasmo, não só pelo passeio em si, mas também por toda a 

envolvência acompanhada de uma boa disposição e ambiente 

descontraído.  

5.5 Reuniões  

 

Todo o trabalho realizado pelo professor não se concentra unicamente 

no planeamento das aulas e respetiva lecionação. O professor assume com a 

escola e com os restantes professores um compromisso que deverá ser 

cumprido de forma organizada, tornando o ensino um trabalho em equipa e 

de entreajuda. As reuniões são os momentos que possibilitam esta união, 

onde são discutidas estratégias, expostos problemas e espectativas de cada 

aluno, turma ou da própria disciplina durante o ano. Foram várias as reuniões 
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nas quais participei ao longo do ano letivo como: reuniões de departamento, 

reuniões de concelho de turma, reuniões do grupo de EF e reuniões do NE. 

As reuniões de NE e de grupo de EF foram mais frequentes ao longo do ano. 

Aqui aspetos relacionados com a EF seriam tratados mais especificamente. 

As reuniões NE restringiam-se apenas aos estagiários de EF e ao respetivo 

professor cooperante, realizavam-se todas as semanas com o objetivo de 

expor dúvidas, lembrar datas, organizar todo o processo de aprendizagem. 

As reuniões de grupo de EF realizavam-se sempre que necessário, em média 

duas reuniões por período. Contavam com a presença de todos os 

professores de EF da escola e problemas comuns da EF como, material, 

calendário de atividade e organização dos torneios e das marchas de 

montanha. As reuniões de concelho de turma seriam convocadas pela 

diretora da respetiva turma sempre que necessário, aqui seriam discutidos 

comportamentos, notas e regras de cada aluno com o objetivo de todos os 

professores estarem informados da situação peculiar de cada aluno. A minha 

turma do nono ano nunca evidenciou nenhum problema grave de forma a que 

fossem realizadas mais do que uma reunião por período.  

5.6 Acompanhamento ao Diretor de Turma 

 

 Ao refletir sobre meu percurso escolar como estudante e em especial 

o papel dos Diretores de Turma (DT), recordo, uma professora que ainda 

hoje tenho como exemplo, exigente e compreensiva e simultaneamente 

dotada de um dom comunicativo. Lembro-me ainda do tipo de amizade que 

oferecia e da sua entrega total para o ensino. Agora como professora 

estagiária, tive a oportunidade de perspetivar a função de DT num outro 

plano, como professora estagiária de EF. Através de reuniões de turma e do 

acesso a alguns documentos, percebi que as funções implícitas ao cargo de 

DT são extremamente complexas e de grande responsabilidade. Conclui que 

o cargo de DT é um cargo exigente pois é responsável pela troca de 

informação entre os diferentes agentes da aprendizagem, os alunos, os 

professores e os encarregados de educação. É ele que lida com os 

problemas de cada aluno, que ouve as críticas, as queixas, sendo por isso 

fundamental uma boa organização por parte de cada DT e sobretudo uma 
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boa capacidade comunicativa. É necessário que este seja capaz de informar 

e atualizar os respetivos pais sobre o percurso escolar dos seus educandos. 

Para além disto reconheço a necessidade que o DT tem de criar com os seus 

alunos uma relação próxima e preocupada. Este tem de ser capaz de 

desenvolver com o aluno uma relação de confiança para que o aluno se sinta 

confortável para recorrer ao DT sempre que algum problema surja, 

relacionado com as notas, com os professores ou com ele mesmo. Por 

experiência própria revelo que ter alguém, na comunidade educativa escolar 

que esteja disponível para te ouvir, com quem possas contar e que te 

defenda quando necessário, é muito reconfortante e que te faz sentir seguro. 

Entendo a relação DT/Aluno como um ciclo de confiança mútua, cheio de 

burocracias, determinante na vida de ambos. Considero por isso que apenas 

um DT compreensivo, disponível, dialogante, aberto, justo, dinâmico, 

competente, maduro, equilibrado e coerente é que consegue chegar ao outro. 

Desta forma, é possível um melhor conhecimento do aluno por parte do DT e 

consequentemente, uma melhoria do seu rendimento escolar, ajudando-o a 

conhecer-se a si mesmo, a conhecer a comunidade onde está inserido, e 

sobre tudo, ajuda-lo a formar valores, atitudes e hábitos de vida.  

De acordo com o Regulamento Interno12 da Escola do EP, o DT é 

designado pelo diretor da escola sendo que este deve sempre que possível 

pertencer ao quadro do agrupamento e com perfil adequado para o 

desempenho dessas funções. Esta função abrange o dever de lecionar os 

alunos da sua direção de turma, sendo que lhe compete presidir as reuniões 

de conselho de turma, coordenar o processo de elaboração e 

desenvolvimento do plano de turma, assegurar a articulação entre os 

professores da turma e os pais/encarregados de educação, promover a 

comunicação e formas de trabalho cooperativo entre os professores da 

turma, gerir a assiduidade dos alunos, solicitar a colaboração dos serviços 

especializados de Apoio Educativo na identificação de necessidades 

educativas especiais e garantir aos pais ou encarregados de educação uma 

                                                           
12

 Agrupamento de Escolas de Gondomar. Regulamento Interno (2013-2017) (atualizado em Agosto 

2014) 
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informação atualizada relativamente ao aproveitamento, assiduidade e 

integração na comunidade escolar dos seus educandos. 

5.7 Acompanhamento ao Desporto Escolar 

 

Não presenciei de perto o desenvolvimento do Desporto Escolar na 

escola do EP, contudo estive atenta às dinâmicas e disposição dos 

professores responsáveis. Na escola do EP o voleibol e o futsal são as 

modalidade que contemplam o Desporto Escolar. Cada modalidade conta 

com um professor de EF da escola, este fica responsável pelos treinos e por 

gerir a competição. O voleibol é a modalidade mais popular entre o género 

feminino, sendo que o Desporto Escolar desta modalidade contém um 

número vasto de participantes deste sexo. Embora que iniciantes, 

apresentam uma boa coesão de grupo e vontade de melhorar as suas 

habilidades motoras com o objetivo de começar a ganhar jogos. O futsal 

como Desporto Escolar é mais popular entre o género masculino, embora 

que o grupo feminino apresenta também boas capacidades para ir longe na 

competição.    

De acordo com o Sousa e Magalhães (2006, p. 12) “o desporto escolar 

é o ensino do desporto através da realização de competições e dos 

processos que antecedem a sua preparação (atividades recreativas e treinos, 

com objetivo desportivo) ”. O programa de Atividades engloba um total de 42 

modalidades e rege-se de acordo com alguns critérios relacionados com o 

“nível de prática” (recreativo, de iniciação, de orientação ou especialização), 

“os grupos-alvo” (grupo de equipas ou grupo turma), a “gestão do ensino” 

(formal, não-formal e informal), a “prioridade das modalidades” (modalidades 

prioritárias e modalidades não prioritárias) e os “níveis de competição” 

(campeonatos locais, campeonatos interturmas, campeonatos regionais, 

nacionais, internacionais e federados). Na escola do EP os treinos de 

desporto escolar decorriam num horário não curricular, após o horário da 

tarde.  
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6 A INFLUÊNCIA DA EDUCAÇÃO FÍSICA NO DESENVOLVIMENTO DA 

AUTOESTIMA E DA SATISFAÇÃO PELA IMAGEM CORPORAL DOS 

ALUNOS 

6.1 Resumo  

O presente estudo tem como principal objetivo compreender qual a influência 

da Educação Física no desenvolvimento da Autoestima e da Satisfação pela 

Imagem Corporal dos alunos. O tema surgiu após a observação de um 

conjunto de comportamentos num grupo de alunos, que revelou sinais de 

uma baixa Autoestima e pouca satisfação pela sua imagem corporal durante 

as aulas de Educação Física. A amostra do estudo foi constituída por dois 

grupos (grupos experimental e de controlo), cada um composto por catorze 

alunos. No grupo experimental foi aplicado uma adaptação do Modelo de 

Responsabilidade Pessoal e Social, criado por Hellison (cit por Regueiras, 

2012), durante as aulas de Educação Física do segundo e terceiro período, 

enquanto que durante esse período não foi aplicado qualquer modelo ao 

grupo de controlo. Ambos os grupos preencheram dois questionários 

relativos aos níveis de Autoestima e de Satisfação pela Imagem Corporal, 

antes e após a aplicação do modelo. A análise estatística dos dados foi 

realizada através do programa Estatistic Estatistical Package for the Social 

Sciences utilizando o teste Mann Witney, para averiguar eventuais diferenças 

entre grupos no início do programa, e o teste não paramétrico Will Coxon, 

para comparar os resultados obtidos em cada grupo antes e após a aplicação 

do modelo. Os resultados não evidenciaram diferenças estatisticamente 

significativas entre os grupos do primeiro para o segundo momento de 

avaliação. Embora não significativos, os valores médios de Autoestima e de 

Satisfação pela Imagem Corporal aumentaram do primeiro para o segundo 

momento, sendo que este último em maior proporção no grupo de controlo. 

Os resultados não permitem confirmar a validade do modelo nas aulas de EF 

no desenvolvimento da Autoestima e Satisfação pela Imagem Corporal 

devido à diversidade de variáveis que não foram controladas. 

PALAVRAS.CHAVE: EDUCAÇÃO FÍSICA; AUTOESTIMA; SATISFAÇÃO 

PELA IMAGEM CORPORAL; MODELO DA RESPONSABILIDADE 

PESSOAL E SOCIAL; INTERVENÇÃO 
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6.2 Abstract 

 

This study has the primary objective of understanding the influence of P.E. in 

the development of Self-esteem and Body Image's Satisfaction of students. 

The theme emerged after an observation of a set of behaviours in a group of 

students, which revelled signs of low self-esteem and little satisfaction for 

body image during the P.E. classes. The study sample was composed by two 

groups of fourteen students (experimental and of control). In the experimental 

group was applied an adaptation of the Model of Personal and Social 

Responsibility, created by Hellison, during P.E. classes in the second and 

third term, while the control group did not have contact with any model during 

the same period. Both groups filled in two inquiries related to levels of Self-

esteem and Body Image's Satisfaction, before and after the enforcement of 

the model. A statistic analysis of data was made through Estatistic Estatistical 

Package for the Social Sciences (SPSS) programme, using the Mann 

Witney's test, to check possible differences between groups in the beginning 

of the programme, and the Will Coxon's non-parametric test, to compare the 

achieved results in each group before and after the enforcement of the model. 

The results did not show any statistically significant differences between 

groups (control group and experimental group) from the first to the second 

moment of evaluation. Though not significant, the average values of Self-

esteem and Body Image's Satisfaction increased from the first to the second 

moment, being this last increase higher in the control group. The results did 

not allow to confirm the validity of the model in the P.E. classes in the 

development of Self-esteem and Body Image's Satisfaction due to a diversity 

of variables which have not been controlled. 

 

KEYWORDS: PHYSICAL EDUCATION; SELF-ESTEEM; BODY IMAGE'S 

SATISFACTION; MODEL OF PERSONAL AND SOCIAL RESPONSIBILITY; 

INTERVENTION 
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6.3 Revisão da literatura 

 

Sempre foi evidente ao longo da história a importância significativa que 

a cultura exerce sobre os comportamentos dos homens (Alves et al. 2009). O 

homem é criado e socializado numa cultura que partilha um conjunto de 

atitudes, crenças, valores e comportamentos, transmitidos de geração em 

geração e comuns a todos os indivíduos da sociedade (cultura). De acordo 

com Alves et al. (2009),  as ações do indivíduos membros de uma sociedade 

agem de acordo com o que é “normal” no meio em que vivem, com o objetivo 

de preencherem e cumprirem o que lhes é exigido pela cultura ao qual 

pertencem.  

Hoje em dia vivemos numa era computorizada de conversas 

predefinidas onde uma imagem define o nosso futuro pela necessidade de 

provarmos aos outros que a nossa vida é melhor do que qualquer outra ou 

até pela simples necessidade de demonstrarmos que nos encontramos 

atualizados de tudo o que surge de novo. Uma sociedade com adolescentes 

preocupados com a imagem e com o futuro desta, perante a aceitação dos 

olhares dos outros que muitas vezes são mais valiosos do que a perceção do 

mesmo sobre ele próprio. Adolescentes estes que procuram o seu lugar no 

mundo, centrados na imagem, ao mesmo tempo que sentem sobre eles as 

transformações da vida que muitas vezes proporcionam sentimentos de 

insatisfação pela própria imagem ou pela própria estima pessoal. 

Na sociedade atual, mais tecnológica que nunca, assiste-se ao iniciar 

de uma era totalmente diferente da dos nossos avós e até mesmo dos 

nossos pais. De acordo com Carvalho e Carquejo (2004) somos 

constantemente influenciados por modelos corporais que de alguma forma 

afetam a nossa personalidade, fazendo-nos possuir o corpo socialmente 

aceite. Bento et al (1999, p.120) também descreve este conceito de vida 

atual, onde o corpo surge “ como elemento a observar atentamente enquanto 

valor de importância crescente. É notória a revalorização do corpo, 

principalmente da sua forma externa (…)”.  

Não existirá outra forma de me fazer ser aceite na sociedade que não 

ter de ser igual a ela?  
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Segundo Ferreira e Nelas (2006) a adolescência é um período de vida 

delicado, pois é nela que se dão as transformações físicas e psicológicas, 

que possibilitam o aparecimento de comportamentos irreverentes e o 

questionamento dos modelos e padrões infantis que são importantes para o 

crescimento. Bernardo, R e Matos, M. (2003) afirmam que a adaptação do 

adolescente aos primeiros sintomas de adolescência não é fácil, o 

adolescente sofre alterações fisiológicas e psicológicas que se podem refletir 

nas suas auto-percepções. Sendo este um período de reajustamento ao 

corpo e a todas as maturações que este está sujeito (Bernardo, R & Matos, 

M., 2003). O que é que pode ser feito para ajudar os adolescentes a 

gostarem mais de si? 

De acordo com Gouveia (2003) são cada vez mais as pessoas que 

recorrem à prática de atividade física à procura do seu bem-estar psicológico. 

A prática de exercício regular confere benefícios psicológicos e de saúde 

física, assim como, reduz o risco de doenças cardiovasculares, de 

osteoporose e hipertensão (Fox,1997, p. 159). De acordo com Fox (1997) a 

autoestima é um dos melhores indicadores do bem estar do “self-system”, 

sendo este considerado como o somatório de todos os aspetos positivos do 

self. Ou seja, a autoestima é a autopercepção que melhor resume o estado 

em que o indivíduo se encontra. Estudos realizados tem provado que a 

autoestima está dependente de um número de outras dimensões, para alem 

de outros constructos, como a imagem que cada um tem do seu corpo, “Body 

esteem” (Shavelson, Hubner, and Stanton 1976, cit. por Fox, 1997, p.145). A 

imagem corporal é designada por Fox (1997) como a forma como 

caracterizamos o nosso corpo e a representação mental que fazemos dele.  

De acordo com Branden (2010) quanto mais alta for a nossa 

autoestima melhor preparados estamos para enfrentar as adversidades da 

vida e do trabalho, mais possibilidades temos de ser criativos no nosso oficio, 

mais inclinados estamos para tratar dos demais com respeito, benevolência e 

boa vontade. E o mesmo se aplica quando nos sentimos bem com o nosso 

corpo, satisfeitos com a nossa fisionomia. Tal como referencia Adami (cit. por 

Alves et al., 2009) a imagem corporal é um complexo fenómeno humano que 

envolve aspetos cognitivos, afetivos, sociais e motores. Está intrinsecamente 
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associada com o conceito de si próprio e é influenciável pelas dinâmicas 

interações entre o ser e o meio em que vive.  

Um estudo realizado por Basich (2006) provou que as adolescentes do 

sexo feminino da escola Marietta High School que praticavam desporto com 

regularidade exibiam sinais de uma autoestima elevada. Um estudo feito por 

Carvalho e Carquejo, (2004) que pretendia analisar o grau de satisfação com 

a imagem corporal em adolescentes, dos 14 aos 17 anos, quer praticantes de 

atividade desportiva regular, quer em jovens que praticam atividade 

desportiva apenas dentro da carga horária escolar, considerados no estudo 

como não praticantes, provou que no que concerne à prática de atividade 

desportiva surge uma satisfação com a imagem corporal e expressão de 

Autoestima mais elevadas no grupo de praticantes do que no grupo dos não 

praticantes.  

E será que a EF não poderá ter uma função significativa no 

desenvolvimento da autoestima e da satisfação pela imagem corporal dos 

adolescentes?  

De acordo com a Comissão Europeia (2013) “a EF não se limita à 

formação das aptidões físicas do indivíduo e transcende a dimensão 

puramente recreativa”, proporciona a participação em várias modalidades 

que exigem o conhecimento das ‘regras do jogo’, o sentido de competição 

saudável (fair play), o respeito pelo outro, consciência tática e física, bem 

como uma consciência social, associada à interação pessoal. Para além 

destes fatores Bento et al. (1999) destaca os objetivos que possuí na 

promoção de uma vida saudável, no desenvolvimento pessoal sólido e na 

inclusão social que oferece. 

De acordo com Gruber (cit. por Gouveia, 2003) os jogos dirigidos ou os 

programas de EF contribuem para o desenvolvimento da autoestima nas 

crianças. Fox (1997, p.199) afirma que a atividade física e os programas de 

EF se forem praticados ou aplicados inapropriadamente podem trazer efeitos 

negativos na autoestima e na motivação para a prática/aula. Segundo 

Rosado e Ferreira (2009, p.219) “a importância do entusiasmo dos 

professores, do entusiasmo dos alunos e a influência que se estabelece, é 

claramente sublinhada no discurso pedagógico, e frequentemente associada, 

quer a benefícios cognitivos acrescidos, quer, sobretudo, a aquisição no 
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domínio socio-afetivo e relacional”. O ambiente positivo é defendido por 

muitos autores como promotor de enumeres vantagens. Quando se 

implementa um ambiente positivo nas aulas ou treinos a probabilidade de se 

cumprir com os objetivos traçados é elevado (Mesquita cit. por Rosado & 

Ferreira, 2009). Na opinião de Portwood e Ayers (cit. por Silve & Freire, 2014) 

evidências empíricas tem reforçado a sua importância, demonstrando que 

“(...) a criação de ambientes de aprendizagem apoiantes, com ambientes, 

pessoas e oportunidades positivas contribui para a saúde mental e o 

desenvolvimento de competências”. 

Atendendo a alguns indicadores evidenciados por um grupo de alunos 

ao longo das aulas que influenciavam diretamente o seu desempenho, como 

a forma de se exprimirem, de olhar nos olhos, de se exporem, de alguma 

intolerância para com os colegas, angústia e falta de motivação, surge a 

elaboração deste estudo. Autoestima foi um dos primeiros conceitos de 

pesquisa e de investigação seguindo-se da satisfação pela imagem corporal. 

A partir daqui surge o tema “A influência da EF no desenvolvimento da 

Autoestima e da Satisfação pela Imagem corporal dos alunos.”  

Esperança et al. (2013) afirma que o interesse pelos programas de  

Desenvolvimento Positivo dos Jovens (DPJ) tem aumentado sendo que estes 

podem ser implementados em escolas e aplicados a um grupo de jovens. O 

Modelo do Desenvolvimento da Responsabilidade Pessoal e Social (DRPS), 

proposto por Hellison, é um destes programas e distingue-se por ensinar 

através do desporto atitudes e valores que melhoram a vida dos estudantes 

(Esperança et al., 2013). Deste modo, iremos analisar se através da 

aplicação de uma adaptação do modelo DRPS nas aulas de EF, os níveis de 

autoestima e de satisfação pela imagem corporal são desenvolvidos ou se 

sofrem alguma alteração. 

A elaboração de um Estudo de Investigação-ação é uma das 

atribuições dos estudantes-estagiários previsto no Regulamento de Estágio 

Pedagógico 2014-2015, no âmbito do 2º ano de Mestrado em Ensino de EF 

nos Ensinos Básico e Secundário na Faculdade de Desporto da Universidade 

do Porto (FADEUP). 
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6.4 Objetivo e definição de hipóteses  

 

Com a elaboração deste estudo pretendemos compreender se a 

Autoestima e a Satisfação pela Imagem corporal pode ser desenvolvida 

através da aplicação de um modelo de Responsabilidade Pessoal nas aulas 

EF. Pretendemos ainda verificar se se confirmam as seguintes hipóteses: 

H1 – A aplicação do modelo de Responsabilidade Pessoal e Social 

(adaptado) nas aulas de EF contribui para o aumento da Autoestima dos 

alunos.  

 H2 – A aplicação do modelo de Responsabilidade Pessoal e Social 

(adaptado) nas aulas de EF contribui para o aumento da satisfação pela 

imagem corporal dos alunos.  

 

6.5 Metodologia 

 

6.5.1 Caracterização da amostra 

 

A amostra do presente estudo é composta por duas turmas de 

estudantes do 9º ano de escolaridade, sendo que, uma foi alvo da aplicação 

da adaptação do modelo DRPS, constituindo o grupo experimental (GE) 

deste estudo, e a outra, realizou as aulas de EF sem aplicação desse 

modelo, constituindo o grupo de controlo (GC). Ambas as turmas são 

constituídas por 14 elementos (N=14), sendo 9 (64,3%) indivíduos do sexo 

feminino e 5 (35,7%) indivíduos do sexo masculino.  

 

6.5.2 Procedimento Metodológico 

 

O GE, ao longo do segundo e terceiro período do ano letivo, durante 6 

UD (Voleibol, Badminton, Atletismo, Ginástica, Andebol e Orientação), foi 

sujeito a uma intervenção nas aulas de EF com base numa adaptação do 
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modelo DRPS. No GC não foi aplicado nenhum modelo. Para a avaliação da 

Autoestima e da Satisfação pela Imagem Corporal foram aplicados dois 

questionários a ambos os grupos, GE e GC, antes da aplicação do modelo no 

GE (no inicio do segundo período) e depois da aplicação do modelo no GE 

(no final do terceiro período). 

    

6.5.2.1 Modelo da Responsabilidade Pessoal e Social 

 

De acordo com Hellison (cit. por Regueiras, 2012) este modelo contem 

cinco níveis de Responsabilidade Pessoal e Social que definem os objetivos 

que cada aluno deve cumprir em cada sessão. Para cada nível estão 

definidos os seguintes comportamentos: 

 

 Quadro 1 - Níveis de Responsabilidade Pessoal e Social defendidos por Hellison

Níveis Comportamentos 

1. Respeito pelos sentimentos e 

direitos dos outros 

Autocontrolo 

Direito à resolução pacífica dos conflitos 

Direito a estar incluído e a ter pares cooperativos 

2. Esforço e cooperação 

Auto motivação 

Exploração do esforço e de novas tarefas 

Entendimento com os outros 

3. Autonomia 

Trabalho autónomo 

Progresso nos objetivos 

Coragem para resistir à pressão dos colegas 

4. Liderança e ajudar os outros 

Atenção e compaixão 

Sensibilidade e compreensão 

Força interior 

5.  Transferir para fora do 

pavilhão 

Tentar aplicar estas ideias noutras áreas da vida 

Ser um modelo a seguir para outros, 

especialmente crianças mais novas 
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Para que se atinjam os níveis de Responsabilidade Pessoal e Social Hellison 

(cit. por Regueiras, 2012) propõe um esquema de aula, que resulta da sua 

própria experiencia. Este esquema resulta numa rotina diária que constitui 

cinco fases:  

 

Quadro 2 – Esquema de Aula proposto por Hellison para desenvolver os níveis de Responsabilidade 

Pessoal e Social 

 

 

O envolvimento positivo da aula é fundamental para que a aplicação do 

modelo possa desenvolver os objetivos estabelecidos. De acordo com 

Regueiras (2012), o meio em que o modelo é aplicado exige uma envolvência 

informal de forma a que o alunos e o professor compreendam e se respeitem. 

O professor deverá reconhecer e respeitar as diferenças de cada um, nas 

Fases Descrição 

Conversa individual  

Conversa individual antes ou depois da 

sessão ou simplesmente quando seja 

possível.  

Conversa de 
consciencialização  

Conversa sobre a implementação dos 

níveis, fazer com que os alunos 

compreendam os níveis de 

responsabilidade que vão ser trabalhados 

na aula. 

Atividade física  

Sessão prática, sempre com os 

objetivos/níveis TPSR integrados.  

Reunião de grupo  

Discussão de como o programa correu na 

aula. Breve reunião de grupo no final da 

aula para se exporem opiniões e sugerir 

alterações. 

Tempo de reflexão  

Tempo de autoavaliação dos alunos. 

Refletem e registam o nível TPSR atingido 

naquela sessão. 
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opiniões, na personalidade e transmitir isso aos alunos. O professor deve ser 

capaz de fazer com que os alunos se sintam bem, criando um ambiente 

positivo onde o aluno não tenha medo de errar e de participar. 

 

6.5.2.2 Adaptação e Implementação do Modelo 

 

 

O modelo DRPS foi adaptado à situação real de prática do GE. A 

aplicação do modelo, como foi dito anteriormente, foi realizada entre o 2º e o 3º 

período do ano letivo em 6 UD e cumpriu com o programa curricular do terceiro 

ciclo da disciplina de EF.  

O plano de aula proposto por Hellison foi adaptado da seguinte forma:  

 

 

Quadro 3 - Adaptação do Plano de Aula proposto por Hellison para o GE. 

Fases Descrição Aplicação 

Conversa individual  

Conversa individual antes ou 

depois da sessão ou 

simplesmente quando seja 

possível.  

 
Se necessário 

Conversa de 
consciencialização  

Conversa sobre a 

implementação dos níveis, 

fazer com que os alunos 

compreendam os níveis de 

responsabilidade que vão ser 

trabalhados na aula. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Em todas as Aulas Atividade física  

Sessão prática, sempre com 

os objetivos/níveis TPSR 

integrados.  

Reunião de grupo  

Discussão de como o 

programa correu na aula. 

Breve reunião de grupo no 

final da aula para se exporem 

opiniões e sugerir alterações. 

Tempo de reflexão  

 

Tempo de autoavaliação dos 

alunos.  

 
De três em três 

semanas 
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O GE foi dividido em três equipas, duas de cinco elementos e uma de 

quatro. A distribuição dos grupos deu-se em função das características 

observadas no primeiro período como, habilidades motoras, o envolvimento 

com os colegas e predisposição para a prática, criando assim grupos de 

trabalho equilibrados. A aquisição e desenvolvimento dos cinco níveis, na fase 

de Atividade Física do plano proposto por Hellison, deu-se através de um 

sistema de pontuações. Para cada nível correspondia uma atitude que ao ser 

cumprida seria atribuída uma determinada pontuação. A pontuação dava-se na 

atribuição dos pontos quando o comportamento era observado. Em nenhum 

caso seriam retirados pontos, mesmo quando se observavam comportamentos 

não desejados. Em cada grupo existia um capitão por UD. De seguida segue 

um quadro com a descrição de todo o processo: 

 

Quadro 4 - Adaptação da fase de Atividade Física do plano proposto por Hellison. 

Níveis Atitudes Equipa: 
Pontuações 

Equipa 
Divulgação das 

Pontuações 

1 
Respeito pelos 
sentimentos e 
direitos dos 

outros 

Que mais ajuda os colegas; 2 Pontos 
 

No final de cada 
semana de aulas 
(Aula de 45 + 90) 

Resultados expostos 
pela professora no final 

da aula de 90m 

Mais esforçada; 2 Pontos 

Que aceita o par determinado para a 
realização dos exercícios; 

2 Pontos 

Equipa com mais FairPlay. 2Pontos 

2 
Esforço e 

cooperação 

 Que não chega atrasada. 2Pontos 

 
 

Pontuado em todas as 
aulas 

 

 Que está presente 2 Pontos 

Que faz a Aula 2 Pontos 

3 
Autonomia 

Que cumpre com o calendário de 
recolha do material. 

2 Pontos 

Responde corretamente ao que a 
professora pergunta 

2 Pontos 

4 
Liderança e 

ajudar os outros 

 
Capitão que melhor cumpre com o nível 

1, 2 e 3 
2 Pontos 

Pontuado no final de 
cada Modalidade – Dia 

de AS 
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Para a implementação do sistema de pontuação, as equipas teriam que 

respeitar o seguinte regulamento: 

 

 Se um elemento da equipa não realizar a aula, faltar ou ficar sentado mas 

apresentar justificação na caderneta e comprovativo médico, serão 

atribuídos todos os pontos correspondentes à equipa;  

 Basta um elemento da equipa cumprir determinada atitude/comportamento 

que toda a equipa ganha pontos; 

 Em cada modalidade lecionada, foi atribuído o papel de capitão a um 

elemento de cada equipa. Todos os capitães de equipa teriam de identificar 

as melhores características de cada elemento da sua equipa no dia da 

avaliação sumativa. Este no dia da Avaliação Sumativa de cada 

modalidade, numa folha dada pela professora, terá de identificar as 

melhores características de cada elemento da sua equipa. 

 

6.5.3  Instrumentos de recolha de dados 

 

Como referido anteriormente, para a avaliação da Autoestima e da 

Satisfação pela Imagem Corporal foram aplicados dois questionários em 

ambos os grupos, antes da aplicação do modelo no GE (no inicio do segundo 

período) e depois da aplicação do modelo no GE (no final do terceiro período). 

Para efeitos de avaliação da Autoestima foi utilizada a Escala de 

Avaliação da Autoestima Global, Self-Esteem Scale (RSES) desenvolvida por 

Rosenberg e validada com Adolescentes Portugueses em Contexto Forense e 

Escolar por Pechorro et al. (2011) (Anexo 6). A escala de RSES contém um 

total de dez questões, onde a cotação dos pontos é realizada somando os dez 

itens ordinais tipo Likert que variam entre dez e quarenta, sendo que, quanto 

mais elevada for a pontuação maior será a autoestima do aluno. Todas as 

questões do questionário foram utilizadas. Este instrumento avalia as questões 

relativas à autoconfiança numa escala que varia de 1 a 4 em que 1 Discordo 

Completamente e 4 Concordo Completamente. Relativamente aos itens 
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relacionados com a auto-depreciação os valores variam entre 1, Concordo 

Completamente e 4, Discordo Completamente. 

Para a medição do grau de satisfação pela imagem corporal foi utilizada 

a versão transcultural para adolescentes realizada por Santos (2011) do 

questionário Body Appreciation Scale (BAS) desenvolvida por Laura Avalos, 

Tracy Tylka e Nichole Barcalow (Anexo 7). Este instrumento avalia a 

apreciação corporal através de aspetos positivos da imagem corporal. A escala 

varia de 1 a 5 em que 1 corresponde a Nunca e 5 corresponde a Sempre. Os 

resultados são obtidos através do somatório dos pontos de cada questão. 

Quanto maior o resultado, melhor é a apreciação corporal, sendo que os 

valores variam de 13 a 65 valores.  

Antes da aplicação dos questionários foi requerida a autorização aos 

encarregados de educação, através de um documento (Anexo 8), para a 

participação dos seus educandos no estudo. Os questionados foram anónimos, 

onde o género seria a única informação requerida.  

 

6.6 Análise Estatística  

 

O dados obtidos foram analisados através do programa Estatistic 

Estatistical Package for the Social Sciences (SPSS), versão 20.0. Para a 

caracterização da amostra, foi utilizado a estatística descritiva para a análise da 

média e do desvio padrão. O procedimento não paramétrico de Mann Witney 

foi aplicado para averiguar eventuais diferenças entre grupos no início do 

programa. Para averiguar os resultados da aplicação do modelo DRPS 

(adaptado), foi utilizado o teste não paramétrico Will Coxon. Este teste serviu 

para comparar os resultados obtidos em cada grupo num primeiro momento, 

antes da aplicação do modelo, e num segundo momento, após aplicação do 

modelo. A escolha deu-se na utilização de testes não paramétricos devido ao 

facto do número de elementos da amostra ser inferior a trinta elementos. Foi 

estabelecido um grau de significância estatística de 0.05. 
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6.7 Apresentação e análise dos resultados  

 

No quadro 5 é possível verificar que o número de elementos do GE é o 

mesmo que no GC. Sendo que em ambos os grupos o número de raparigas é 

superior ao número de rapazes. 

 
Quadro 5 - Características Gerais da Amostra 

Grupo Frequência Percentagem 

GE 

 

Feminino 9 64,3 

Masculino 5 35,7 

Total 14 100,0 

GC 

Feminino 9 64,3 

Masculino 5 35,7 

Total 14 100,0 

 
 
 

Antes da aplicação do DRPS as características do GE e o GC foram 

comparados com o objectivo de observar se existem dissemelhanças entre 

ambos que poderiam desde o inicio serem fatores influenciadores dos 

resultados. Como foi descrito anteriormente o procedimento não 

paramétrico de Mann Witney foi o instrumento escolhido para assim 

averiguar a existência de eventuais diferenças entre grupos no início do 

programa (Quadro 6). De seguida seguem-se os respetivos quadros de 

cada avaliação.  

 

Quadro 6 - Comparação dos níveis de Autoestima e de Satisfação pela imagem corporal do GE e do GC, 

antes de iniciar o programa 

Autoestima Satisfação pela Imagem Corporal 

Grupos M±DP P Grupos M±DP p 

GE 
 

31.5 ± 5.1  
1,000 

GE 46,5 ± 11,4 

0,117 
GC 31,5 ± 5,1 GC 53,5 ± 6,3 

P≤0,05 
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Com a análise do quadro 6 podemos concluir que entre o GE e o GC, no 

que concerne aos níveis de Autoestima e de Satisfação pela Imagem corporal 

antes da aplicação do Modelo de Responsabilidade, não existem diferenças 

estatisticamente significativas (p=1,000 e p=0,117 respetivamente). Podemos 

verificar que ambos os grupos apresentam a mesma média de valores de 

autoestima (M=31,5), no entanto é possível verificar que o GC apresenta 

valores médios mais elevados de Satisfação pela Imagem Corporal (M=53,5) 

em comparação com o GE (M=46,5). Concluímos por isso que ambos os 

grupos partem aproximadamente com os mesmos níveis de autoestima e 

satisfação pela imagem corporal. 

 

Como foi descrito anteriormente o procedimento não paramétrico de Will 

Coxon foi utilizado para verificar se existem diferenças significativas entre o 

primeiro momento de avaliação, antes da aplicação da adaptação do Modelo 

no GE, e o segundo momento de avaliação, depois da aplicação da adaptação 

do modelo no GE (quadro 7). 

Quadro 7 - Diferenças nos níveis de Autoestima e Satisfação pela Imagem Corporal do GE e do GC, 
entre o primeiro e o segundo momento de avaliação. 

Autoestima  Satisfação pela Imagem Corporal 

Grupos M±DP P Grupos M±DP P 

GE 33,3 ± 5,7 

0,110 

GE 47,1 ± 9,5 

0,393 
GC 33,3 ± 5,7 GC 55,9 ± 8,9 

 P≤0,05 

Comparando os valores do quadro 6 com os valores do quadro 7 

verificamos que após a aplicação do modelo, houve um aumento nos valores 

médios de autoestima no GE e no GC. Estes tiveram uma subida para 

(M=33,3;DP=5,7), representando um aumento de 1,8 valores na média. 

Contudo estes valores não são estatisticamente significativos (p=0,110). No 

que concerne aos valores médios da Satisfação pela Imagem Corporal no GE 

verificamos que tiveram uma subida para (M= 47,1; DP= 9,5), representando 

um aumento de 0,6 valores na média. Os valores médios da Satisfação pela 
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Imagem Corporal no GC evidenciaram um aumento de 2,4 valores na média, 

uma subida para (M= 55,9;DP= 8,9). Porém, os resultados de ambos os grupos 

relativo à Satisfação pela Imagem Corporal não são estatisticamente 

significativos (p=0,393).    

6.8 Discussão dos resultados 

 

A elaboração deste estudo teve como principal objetivo analisar se 

através da aplicação do modelo DRPS (adaptado) nas aulas de EF, se pode 

desenvolver a Autoestima e a Satisfação pela Imagem Corporal dos alunos. A 

aplicação do modelo DRPS (adaptado) foi a estratégia de intervenção utilizada 

onde a EF foi a base de todo o processo. De acordo com Ribeiro (2010, p. 42) 

“amostras bem selecionadas fornecem melhores estimativas da população em 

caso do que os censos, principalmente porque se podem controlar melhor 

certos tipos de erros” No primeiro momento de avaliação o GE e o GC não 

apresentavam diferenças estatisticamente significativas e os valores médios de 

autoestima e de satisfação pela imagem corporal eram idênticos (quadro 6). 

Com o procedimento de Will Coxon percebemos que, embora os valores 

médios de Autoestima e de Satisfação pela Imagem Corporal tenham 

aumentado do primeiro para o segundo momento de avaliação, estes valores 

não foram estatisticamente significativos (quadro 7). Aqui, o valor médio no GC, 

no que concerne aos valores de satisfação pela imagem corporal após 

aplicação do modelo, apesar de não significativo, sofreu um aumento 2,4 

valores na média, superior ao do GE que apresentou apenas um aumento de 

0,6 valores na média. 

A análise dos dados permitiu concluir que a intervenção realizada no GE 

não apresentou valores significativos de melhoria da Autoestima e da 

Satisfação pela Imagem Corporal em relação ao GC, rejeitando-se assim a 

hipótese 1 e a hipótese 2 desenvolvidas. 

Após estes resultados surgem algumas questões: Porque que é que o 

GE não sofreu alterações significativas nos níveis de Autoestima e satisfação 

pela imagem corporal? A que se deve a falta de resultados? O que se poderia 
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ser alterado para que os resultados fossem diferentes? Que outros indicadores 

foram recolhidos ao longo do processo? 

A aplicação do modelo DRPS (adaptado) respeitou as exigências do 

modelo original face à postura que o professor deve adotar sobre os alunos e à 

atmosfera das aulas. De acordo com Regueiras (2012, p. 68) a postura do 

professor na aplicação deste modelo deve apresentar algumas regras como  

“tratar dos alunos como pessoas, com necessidades e interesses emocionais, 

sociais, físicos e intelectuais, (...) reconhecer os alunos como indivíduos, 

lutadores, fortes, com voz própria e capacidade de decisão,(...) criar um 

ambiente físico e emocionalmente seguro para a aprendizagem e para o 

desenvolvimento, (...) estabelecer com os alunos ligações pessoais e 

pedagógicas de qualidade, e responsabilizar os alunos tanto quanto eles forem 

capazes de o ser”. Respeitamos estes aspetos e tendo em consideração as 

características dos alunos, criamos aulas específicas para a turma, utilizando 

algumas das seguintes estratégias: ouvir e conversar com os alunos 

individualmente sempre que fosse necessário; desafia-los durante as sessões 

através da atribuição de tarefas de responsabilidade (recolha do material); 

questiona-los sobre decisões a tomar face a um exercício, tornando o desporto 

a base de todo o processo; a criação de regras que permitissem a aceitação do 

erro como comportamento a desenvolver em grupo; a criação de um sistema 

de pontuações que pontuava as boas ações referentes aos níveis de 

responsabilidade apresentadas pelo modelo. As exigências de um bom 

ambiente de trabalho foram também cumpridas. De acordo com Wright e Li (cit. 

por Regueiras, 2012) na aplicação do DRPS os alunos que se sentem num 

bom clima de aprendizagem, com um ambiente positivo onde são tratados 

como pessoas de valor, estão mais motivados para as sessões valorizando o 

que está a ser realizado. Consideramos por isso que o ambiente e a ação do 

professor respeitaram as exigências da aplicação do modelo não sendo estas 

as razões da falta de resultados. 

Consideramos a escolha do modelo DRPS como base do programa de 

intervenção no GE assertiva e não o motivo pela falta de resultados. Este 

modelo, embora sofrendo algumas adaptações para a aplicação no GE, 
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respeitou os principais objetivos que o seguem, como o “empowerment a 

conquista de autonomia e a sensibilidade para os outros (Regueiras, 2012, p. 

207).” De acordo com Esperança et al. (2013), a aplicação do DRPS foi 

estudada em jovens com características semelhantes, em jovens noutros 

contextos socioeconómicos e em jovens institucionalizados em lares 

especializados de infância e juventude, e em todos os casos ficou evidente a 

sua eficácia e utilidade nos objetivos descritos anteriormente. Para além disto 

“os respetivos resultados revelaram não só a sua eficácia mas também uma 

elevada recetividade por parte dos jovens estudantes com comportamentos 

disruptivos frequentes e em claro risco de insucesso e abandono escolares que 

participaram-no processo, fornecendo evidências claras sobre a sua utilidade 

(Esperança et al. 2013).” 

De acordo com Cervo (1983) a delimitação do conteúdo deve contrariar 

a escolha de temas que por a sua extensão e complexidade, não permitem a 

sua profundidade. O escasso tempo de aplicação da adaptação modelo DRPS 

foi uma das limitações deste estudo. Hellisan (cit. por Regueiras 2012, p. 235) 

afirma que “ O desenvolvimento de uma relação é demorado (...) para que o 

adulto ganhe uma posição de confiança e de liderança junto do jovem é preciso 

tempo, e, só a partir dessa posição, é possível passar a liderança a 

responsabilidade (empower them) ao jovem”. O tempo de adaptação ao 

referido modelo poderá não ter sido o suficiente para produzir diferenças 

significativas nos comportamentos dos alunos. Assim como, o número de 

elementos presentes na amostra que apenas contava com catorze elementos 

em cada grupo, GE e o GC. 

De acordo com Cervo (1983) a escolha do tema e assunto a ser 

investigado deve atravessar por um processo de seleção onde não poderá ser 

esquecida a reflexão sobre a capacidade que o pesquisador possui para 

desenvolver a pesquisa, assim como, a questão do tempo e dos recursos 

económicos. Consideramos que as indicações referidas por Cervo (1983)  

relativas às capacidades do pesquisador foram respeitadas, por esta razão 

concluímos que não será esta a justificação para o facto dos resultados não 

apresentarem alterações significativas.  
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O tema do estudo surge após a observação de comportamentos num 

grupo, que mais tarde se tornou o GE, que em tudo indicava apresentar valores 

de autoestima baixos e pouca aceitação do seu próprio corpo. Consideramos 

que a falta de resultados pode estar relacionada com a avaliação psicologia 

inicial realizada a quando da escolha do tema do estudo. De acordo com 

Ribeiro (2010, p.65) “a avaliação psicológica são técnicas concebidas para 

avaliar constructos psicológicos. Esses constructos são muito amplos e nem 

sempre é fácil afirmar que tal constructo é ou não psicológico”. Consideramos 

por isso que o diagnóstico realizado poderá não ter sido o correto, correndo em 

erro a utilização de instrumentos de avaliação relacionados com a Autoestima e 

a Satisfação pela Imagem Corporal.  

A diferença de valores do primeiro para o segundo momento de 

avaliação nos níveis de satisfação pela imagem corporal após a aplicação do 

modelo, provaram que o GC sofreu um maior aumento (embora não 

significativo) em comparação com os níveis do GE. Apesar de ambos os 

grupos apresentarem níveis idênticos antes da aplicação do modelo, 

consideramos que as restantes características que definem e que diferenciam 

cada grupo podem ser a razão pela diferença de resultados. Estes, por 

exemplo, integram áreas de formação destintas, o GE integrava o ensino 

articulado de música e o GC integrava o ensino normal referente ao 3º ciclo. As 

diferenças de preferências curriculares, de gostos, de personalidade e forma 

como cada grupo se organizava e interage, foram algumas das variáveis que 

não foram controladas e que, poderão explicar o facto do GC ter obtido níveis 

mais elevados de satisfação pela imagem corporal mesmo sem a aplicação do 

modelo durante as aulas de EF.   

Apesar de não podermos confirmar um aumento significativo da 

Autoestima e Satisfação pela Imagem Corporal nos alunos após intervenção, 

consideramos que este modelo contribuiu para a envolvência dos alunos nas 

aulas de EF, fomentando os relacionamentos dentro da turma. Segundo alguns 

registos recolhidos ao longo da sua aplicação, os alunos do GE mantiveram-se 

envolvidos na sua aprendizagem, trabalhando em equipa e em cooperação. Os 

alunos sentiam-se seguros em participar nas questões que eram colocadas à 
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turma e prontos para assumirem responsabilidades. Exemplo disto são as 

observações que fomos constatando ao longo das aulas e registando através 

de reflexões:   

“O modelo tem sido muito bem recebido pelos os alunos. 

Verifico uma diferente disposição para a prática por parte deles. Estes 

ao longo das aulas demonstram mais motivação e entrega para as 

aulas e sobretudo  entusiasmo não antes visto antes da aplicação do 

modelo.  Penso  que  assim  conseguirei desenvolver com eles muitas 

capacidades e ter resultados no final do 3º período. Estou 

extremamente motivada e cada vez mais acredito neste tipo de 

intervenção.” (Reflexão 54 e 55, em 5 de Fevereiro de 2015). 

 

  Estes indicadores parecem confirmar a alteração de comportamentos 

nos alunos que vivenciaram este modelo nas aulas de EF, no entanto, a 

alteração de comportamentos poderá não se refletir no aumento da Autoestima 

e da satisfação pela imagem corporal dos alunos.  

   

6.9 Conclusões 

 

De acordo com a análise dos dados e respetiva discussão podemos 

concluir:  

Que embora tenha existido um aumento nos níveis de Autoestima e de 

satisfação pela imagem corporal do primeiro para o segundo momento de 

avaliação no GE e no GC, os resultados não foram estatisticamente 

significativos. 

O aumento dos níveis de satisfação pela imagem corporal do primeiro 

para o segundo momento da avaliação foi superior no GC face ao GE, ainda 

que não estatisticamente significativo, o que poderá ser justificado pela 

diferente via de ensino que ambos os grupos seguiram, assim como, os seus 

gostos e personalidades destintas. 

Foram apresentados algumas possíveis causas da falta de elementos 

estatisticamente significativos nos níveis de Autoestima e satisfação pela 
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imagem corporal, como: o diagnóstico inicial realizado que encaminhou a 

utilização de instrumentos de avaliação incorretos e o escasso tempo de 

aplicação da adaptação do modelo DRPS. O ambiente positivo, a capacidade 

de o professor seguir com os requisitos do modelo DRPS, a sua formação e a 

escolha do modelo DRPS (adaptado) como intervenção no GE, foram aspetos 

descritos como não causadoras do insucesso estatístico. 

Apesar de os dados finais não serem significativos acreditamos que a 

aplicação do modelo DRPS (adaptado) promoveu um maior envolvimento dos 

alunos nas aulas de EF, tornando-os mais motivados a colaborar com o 

professor, com os colegas de turma e com os exercícios propostos nas aulas.  

Os resultados obtidos indicam que a aplicação do modelo DRPS 

(adaptado) nas aulas de EF não produz alterações significativas na Autoestima 

e Satisfação pela Imagem Corporal dos alunos. 
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7 O QUE VALE A EDUCAÇÃO FÍSICA E PORQUE NÃO VALE? 

 

O EP é o culminar de um longo percurso de estudos provido de altos e 

baixos onde o desporto, o exercício e o ensino são base de todo o processo. 

Antes de iniciar o EP, no primeiro ano de mestrado, vi-me em retrospeção 

quando questionada com a seguinte questão: “ O que vale para mim a EF? ”.13 

É de salientar a facilidade com que este simples trabalho, de uma simples 

questão, pôs em causa tudo o que sabia sobre a EF e todo o meu percurso até 

à data. Para não falar, claro, do meu orgulho pessoal que foi totalmente 

corrompido devido à ignorância sentida no momento. Após este trabalho fui 

mais exigente comigo, procurei saber mais para assim formar a minha opinião 

sobre o assunto. Agora, mais que nunca, respondo a esta pergunta tendo como 

prova a realização deste relatório e todos os factos descritos durante o meu 

EP. Evidências que vão desde o pedido de desculpas de uma aluna no final da 

aula, importância que demostrou no alcance do desenvolvimento de regras e 

doutrina no quinto ano, ao aluno que no decorrer das aulas foi-me encarando 

com mais convicção e genuinidade, exemplo do desenvolvimento de 

espontaneidade e liberdade pessoal no nono ano. Estes sucessos, embora 

subjetivos por serem factos da minha experiência e interpretação, são o meu 

argumento para a defesa da EF. Através dela proporcionei aos meus alunos a 

criação de valores ao incutir regras, espontaneidade, ao proporcionar aulas 

descontraídas e desafiantes, ao desenvolver de crenças próprias, ao 

questionar os meus alunos na necessidade de adquirirem um pensamento 

próprio sobre cada exercício e todo o ambiente de confiança que tentei criar, 

encarando o erro como algo natural e não uma pretexto para apontar o dedo, 

tudo isto feito através do desporto na EF.  

Eu acredito na EF por tudo aquilo que consegui alcançar. Então pergunto: 

Porquê que a EF é tão desvalorizada hoje em dia? A atenção deste capítulo 

será essencialmente centrada nesta questão por considerar que muito já foi 

dito em defesa da EF (ou pelo menos o que fui retendo ao longo dos tempos) e 

                                                           
13

 Trabalho desenvolvido na unidade curricular Desenvolvimento Curricular de nome: Defesa do 

estatuto da EF Escolar, lecionada pela professora Paula Batista 
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muito pouco sobre a questão desta ser desvalorizada nos dias de hoje. Como é 

que chegamos aqui? Devido a quê? Será que o problema está em nós, nos 

mais novos? 

Como referi anteriormente e que agora realço com mais atenção, não 

existe professor (ou quase) mais motivado que o estagiário. A minha motivação 

e a que fui observando dos meus colegas, mesmo aqueles que na minha 

opinião não seriam o melhor exemplo de trabalho, dedicaram-se totalmente a 

este ano com uma motivação extrema, debruçando toda a sua atenção sobre 

este momento. Por isso pergunto, deverá cair sobre nós a culpa ao sermos nós 

os prejudicados?  

Como também referi anteriormente durante o meu EP tive a 

oportunidade de observar e de reter bons e maus exemplos de lecionação. 

Lembro-me de ficar perplexa com a descrença de um professor específico de 

EF na lecionação das aulas e a invalidez que existia por parte dos restantes 

professores em fazer alguma coisa sobre o assunto. Estava a vivenciar a 

descrição feito por Sampaio (2012) de um professor de EF que era chamado 

“O professor dos carolos”. Ele descrevia-o da seguinte forma:  

“No Liceu de Pedro Nunes, há 50 anos, o professor de Ginástica não 

era muito apreciado pelos alunos. Encostado ao espaldar, de apito 

na boca, limitava-se a fazer-nos correr em fila indiana ou a saltar de 

qualquer maneira sobre o plinto. Os exercícios, sempre iguais, só 

agradavam aos mais ágeis, desejosos de exibir acrobacias 

arrojadas. Quando o professor se cruzava com uma dificuldade de 

um aluno ou com qualquer manifestação de indisciplina, resolvia o 

problema com uma pancada seca, com os nós dos dedos, na 

cabeça do infeliz. Por isso, recebeu a alcunha de "Professor dos 

Carolos" (Sampaio, 2012). 

Em pleno ano de 2015, com todas as revoluções, as noções e valores 

próprios ainda mais exibidos, estava a observar algo que nunca imaginei que 

atualmente existisse, mesmo com a crise e a desmotivação proveniente desta. 

Talvez seja um pouco ignorante da minha parte ou talvez estarei eu a ser 
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egoísta. Egotista por considerar que o meu lugar e o dos meus colegas de 

trabalho esta a ser comprometido por profissionais que não valorizam o que 

têm e que se agarram a qualquer pretexto para assim desempenharem o seu 

ofício de forma preguiçosa, sem qualquer ânimo e de um egoísmo puro. O que 

é que pode ser feito para mudar isto? É frustrante porque nada sei. 

Lembro comentar, embora que incompreendida, com um colega meu do 

NE sobre o bom que seria se o entusiasmo sentido e toda a dedicação 

oferecida pelo estagiário no ano de EP se mantivesse sempre na profissão. 

Não é algo fácil de realizar pois nem sempre nos encontramos bem connosco, 

mas penso que é fundamental exigir isto de nós mesmos se não queiramos ser 

chamados de “Professor dos Carolos”. Cito a seguinte frase que uma vez me 

foi dada a ler: “You will never influence the world by trying to be like it”. Cada 

um tem a sua forma de ser por isso cada um pode marcar a SUA diferença. E é 

fácil marcarmos a vida de um aluno (positivamente falo), penso que não é 

preciso um trabalho elaboradíssimo que nos ocupe muito do nosso tempo. Na 

minha opinião basta cumprir com os mínimos de um bom profissional, mostrar 

empenho na elaboração das aulas, dar atenção ao aluno, reparar nele, refletir 

exigindo mais do ano e da própria profissão. Não sou da opinião de termos 

todos de ser criativos, sempre com ideias novas e a propor eventos, digo que é 

necessário mantermo-nos alerta do que passa a nossa volta, mantermo-nos 

atualizados para assim compreendermos os nossos alunos. Eu quero trabalhar 

numa escola e quero ter a oportunidade de marcar a minha diferença.   
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8 MEDO DE QUÊ? EU QUERO AS NEURAS DE DOMINGO!  

 

“É pelo sonho que vamos mas é pelo medo que crescemos. Não o medo 

físico, do castigo dos pais ou de represálias da autoridade, mas um medo mais 

profundo, enraizado e subtil”, “(…) só os inconscientes é que não tem medo de 

nada” (Alves, 2000, p.115). 

Termina mais uma fase da minha vida que nunca vou esquecer. Onde os 

medos superados transformaram os sonhos que antes tinha em certezas. O 

ano EP foi a prova que faltava. Nunca estive tão convicta de que ser 

Professora de EF é o que quero fazer da minha vida. Existirá algo melhor de 

que poder lecionar a diversos grupos de alunos através do desporto e de várias 

modalidades, os valores da vida, o prazer de praticar desporto, a importância 

do saber ganhar e perder, o valor da partilha na aprendizagem? Tudo isto 

realizado num ambiente seguro que a escola oferece (ou devia), cheio de 

iniciativas, com jovens diferentes que em tudo poderemos marcar as suas 

vidas, com colegas de trabalho onde a partilha é a base de tudo.  

No EP tive tempo para ter medo, para assim poder crescer com ele através 

dos meus atos e das minhas decisões. Tempo, de ensinar a ser ensinada 

retendo os bons exemplos e aprendendo com os piores, para assim crescer 

como profissional começando a criar as minhas ideais, os meus argumentos, a 

minha voz na EF. Sinto-me mais madura do que antes, mas não será estranho 

continuar com medo?  

Este medo que agora sinto não é o mesmo antes do EP mas é temido da 

mesma forma. Tenho medo de não poder ter oportunidade de por em prática 

tudo que aprendi nestes últimos anos, medo de ter de aceitar empregos que 

pouco resumem o meu ideal profissional. Hoje em dia um professor de EF não 

é apenas um professor de EF, é professor de Natação, de Futebol, é Personal 

Trainer, é Salva Vidas nas praias do sul e do norte, é Professor de Judo, Ballet, 

não esquecendo claro a atual moda do Zumba. Será pouco ambicioso da 

minha parte apenas querer ser professora de EF? Acho que sim, contudo sei 

também que qualquer que seja a profissão que exercitarei irei sempre lembrar-

me do que aprendi no EP e aplica-lo sempre que possível. 
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Ao longo da minha vida académica o domingo sempre foi sinónimo de “o dia 

livre antes do trabalho”. Alves (2000) descreve este dia como o dia das neuras, 

“Seja porque é o dia imediatamente antes de voltar ao trabalho, seja porque o 

sábado foi passado no supermercado ou em casa da sogra ou seja por não 

conseguirmos fazer nada daquilo que gostaríamos de ter feito, os domingos 

convertem-se facilmente em dias de neura. Especialmente as tardes de 

domingo.”  

Estou desejosa pelas minhas neuras de domingo, por isto significar trabalho 

no dia seguinte. Estou pronta para me agarrar ao que vem a seguir, de 

enfrentar os medos que tenho, pronta para encarar o trabalho com vontade e 

dedicação, dando tudo o que tenho.   
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Anexos I - Autocolantes aulas 5º ano 

 

  



xvi 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexos II - Atividade apresentada ao 9º ano “Quem 

quer ser o Melhor em Educação Física” 
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Anexos III - Cartaz da atividade: “Aprende a Andar de Bicicleta na 

tua Escola” 
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Anexos IV - Fotografia de alguns momentos da Atividade: 

“Aprende a andar de Bicicleta na tua Escola” 
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Anexos V - Bonecos realizados para o Torneio Multiatividades 
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Anexos VI - Logótipo da Atividade: Torneio de Multiactividades 
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Para cada item faça uma cruz sobre o retângulo que corresponde à 

conceção de valor que tem por si próprio(a): Concordo Completamente; 

Concordo; Discordo; Discordo completamente;  

 

Rapaz:                   Rapariga: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. De um modo geral estou satisfeito comigo próprio 

2. Por vezes penso que não presto

3.Sinto que tenho algumas boas qualidades 

4. Sou capaz de fazer coisas tão bem como a maioria das pessoas

5.Sinto que não tenho muito para me orgulhar de mim própria

6. Por vezes sinto que sou um inútil. 

7. Sinto que sou uma pessoa de valor

8. Gostaria de ter mais respeito por mim próprio

9. De um modo geral sinto-me um fracassado

10. Tenho uma boa opinião de mim próprio.

Concordo 

Completamente
Concordo Discordo

Discordo 

Completamente

Anexos VII - Questionário da Escala de Autoestima  
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Responda às seguintes questões utilizando Nunca, Raramente, Às 

Vezes, Frequentemente ou Sempre marcando com uma cruz (X) a resposta 

que mais se adequa a si. 

 

Rapaz:                   Rapariga: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nunca Raramente Às vezes Frequentemente Sempre 

1. Respeito o meu corpo.

2. Sinto-me bem com o corpo que tenho.

3. No global, sinto-me satisfeito(a) com o meu 

corpo.

4. Apesar dos defeitos, aceito o meu corpo 

como ele é

Sinto que o meu corpo tem algumas 

qualidades positivas.

6. Eu tenho uma atitude positiva em relação 

ao meu corpo.

7. Dou atenção às necessidades do meu 

corpo.

8. O meu valor é independente da forma física 

do meu corpo (aparência) e do meu peso.

9. Não gasto muita energia preocupado(a) 

com a forma física do meu corpo (aparência).

10.  Os meus sentimentos relativamente ao 

meu corpo são na sua maioria, positivos.

11. Tenho hábitos saudáveis para proteger o 

meu corpo

12. MULHERES: Não permito que as imagens 

irrealistas de mulheres magras apresentadas 

pelos media afectem as minhas atitudes 

relativamente ao meu corpo.           HOMENS: 

Não permito que as imagens irrealistas de 

homens musculados apresentadas pelos 

media afectem as minhas atitudes 

relativamente ao meu corpo

13. Apesar das suas imperfeições, continuo a 

gostar do meu corpo

Anexos VIII - Questionário de Satisfação pela Imagem Corporal 
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Anexos IX - Autorização para participação no Estudo de Investigação-
ação 

 

 

 

 

 

 

 

Eu, ___________________________________________________ consinto a 

participação de meu educando, _________________________ no estudo intitulado “ A 

influencia da Educação Física no desenvolvimento da Autoestima e Satisfação pela Imagem 

Corporal dos alunos”, realizado pela Professora Estagiária Francisca Braga (Prof. atual de 

Educação Física do 9ºC) e orientado pelo Professor Mestre Manuel Campos, da Faculdade de 

Desporto da Universidade do Porto. 

O estudo tem como objetivo verificar a Autoestima dos alunos, o seu conforto perante 

o confronto com outras pessoas, Auto Perceção sobre a sua imagem corporal e motivação para 

a Educação Física. A recolha de dados será feita através de questionários de perguntas 

fechadas, destinando-se exclusivamente a este estudo.  

Para eventuais dúvidas ou esclarecimento, o contacto poderá ser feito através da 

escola para a Professora Estagiária Francisca Braga. 

 

 

______________________________ 

   Assinatura do Responsável Legal   

 

 

______________________________ 

            Professora Estagiária 

 

 

_____/_____/____

_ 

_____/_____/____

_ 


