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Resumo 

O presente documento insere-se no último ano do mestrado em Ensino da 

Educação Física nos Ensinos Básico e Secundário da Faculdade de Desporto 

da Universidade do Porto. Ao longo deste relatório é efetuada uma reflexão 

sobre todas as situações vivenciadas ao longo do período de Estágio 

Profissional, sendo estas sustentadas em quatro áreas de desenvolvimento: 

Organização e Gestão do Ensino e da Aprendizagem; Participação na Escola; 

Relação com a Comunidade e Desenvolvimento Profissional. O referido 

período, compreendido entre setembro de 2014 e junho de 2015, decorreu na 

Escola Secundária Alberto Sampaio, situada na cidade de Braga, e teve a 

supervisão do Professor Orientador Ramiro Rolim e do Professor Cooperante  

 Ferreira.   

Este relatório encontra-se dividido em cinco capítulos, com destaque para o 

segundo, denominado “Dimensão Pessoal”, onde executei uma reflexão 

autobiográfica. Neste exercício foram relembradas vivências pessoais e 

profissionais, com enfoque nas expetativas relativamente ao período de 

estágio. No capítulo seguinte, intitulado “Enquadramento da Prática 

Profissional”, é feita uma caracterização do estágio, bem como uma 

abordagem teórica, legal, institucional e funcional do mesmo. O quarto ponto 

do relatório, designado “Realização da Prática Profissional”, está dividido em 

áreas de desempenho do professor, onde estão apresentadas as principais 

questões inerentes às suas funções e ainda as dificuldades, estratégias e 

satisfações ao longo do ano letivo. Por fim, no quinto capítulo, apelidado de 

“Conclusão e Perspetivas Futuras”, é apresentado um balanço do trabalho 

desenvolvido e as minhas perspetivas futuras. Inserido no subcapítulo 

“Desenvolvimento Profissional” encontra-se igualmente o meu estudo de 

investigação, que aborda a temática das atitudes dos alunos face à disciplina 

de Educação Física, fruto de uma constante preocupação com o atual 

panorama conjetural. 

PALAVRAS-CHAVE: ESTÁGIO PROFISSIONAL, EDUCAÇÃO FÍSICA, 

REFLEXÃO, ATITUDES DOS ALUNOS, MOTIVAÇÃO. 
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Abstract 

This document is part of the final year of Masters in Teaching Physical 

Education in Primary and Secondary Education of the Sports School of the 

University of Porto. Throughout this report is made a reflection on all the 

situations experienced during the traineeship period, which are held in four 

areas of development: Organization and Management of Teaching and 

Learning; Participation in School; Relationship with the Community and 

Professional Development. This period, between September 2014 and June 

2015, took place in high school Alberto Sampaio, in the city of Braga, and had 

the supervision of Professor Advisor Ramiro Rolim and Professor Cooperating 

Arnaldino Ferreira. 

This report is divided into five chapters, especially the second, called "Personal 

Dimension", which performed an autobiographical reflection. This year were 

recalled personal experiences and professional, focusing on expectations 

regarding the probationary period. The next chapter, entitled "Professional 

Practice Framework", a characterization of the stage is made, as well as a 

theoretical approach, legal, institutional and functional thereof. The fourth point 

of the report, entitled "Professional Practice of Realization", is divided into 

teacher performance areas, the main issues inherent in their duties and also the 

difficulties, strategies and satisfactions throughout the school year in which they 

are presented. Finally, in the fifth chapter, nicknamed "Conclusion and Future 

Perspectives" presents a balance of work and my future prospects. Inserted in 

subchapter "Professional Development" can also be found my research study, 

which addresses the issue of the attitudes of students to the discipline of 

Physical Education, due to a constant concern with the current situation 

conjectural. 

KEYWORDS: PROFESSIONAL STAGE, PHYSICAL EDUCATION, 

REFLECTION, ATTITUDES OF STUDENTS, MOTIVATION.  
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1. Introdução 

 

 O Estágio Profissional (EP) assinala a tão ansiada passagem do papel 

de aluno para o papel de docente. Um ano real onde podem ser aplicados 

quatro longos anos de estudos teórico-práticos. O EP deve exprimir o “clímax” 

da formação e deve garantir o domínio das competências requeridas com a 

profissão de docente (Proença, 2008). 

 O presente documento foi elaborado no âmbito da Unidade Curricular 

“Estágio Profissional”, conducente ao grau de Mestre em Ensino da Educação 

Física nos Ensinos Básico e Secundário da Faculdade de Desporto da 

Universidade do Porto (FADEUP). O Estágio Profissional foi realizado na 

Escola Secundária de Alberto Sampaio (ESAS), em Braga, onde me 

concederam a oportunidade de durante todo um ano letivo, lecionar uma das 

turmas do meu Professor Cooperante (PC).  

 O propósito do EP é facilitar o processo de inserção do estagiário na 

comunidade docente, pelo que esta unidade curricular pretende dotar e 

capacitar o futuro professor de EF com ferramentas que o ajudem a 

desenvolver uma competência baseada na experiência refletida e com 

significado (Batista & Queirós, 2013). 

 O EP teve como objetivos: relacionar a teoria e prática profissional, 

dentro de um processo sistematizado de ensino-aprendizagem, de forma a 

aplicar os conhecimentos desenvolvidos durante a formação em Educação 

Física; vivenciar uma experiência prática orientada por professores de 

Educação Física habilitados, de forma a evoluir e procurar a autonomia no 

exercício futuro da profissão e assenta, sobretudo, na reflexão e reflexividade 

de ser professor, nas suas competências e na consciencialização do caminho a 

seguir, para que os meus alunos pudessem aprender de forma progressiva e 

sustentada. Como tal, procuro através deste documento transmitir toda a 

informação inerente àquela que foi a minha atividade em contexto real de 

docência, onde de forma integrada, progressiva e devidamente orientada fui 
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responsável pela lecionação das aulas de EF de uma turma residente do 10º 

ano e de uma experiência com uma turma do 5º ano. 

 O presente documento está estruturado em cinco grandes capítulos. O 

primeiro “Introdução” enuncia o propósito deste documento. O segundo 

“Dimensão Pessoal” diz respeito à minha história de vida, à minha formação 

pessoal e profissional e às minhas expetativas em relação ao estágio. No 

terceiro “Enquadramento da Prática Profissional” abordo o contexto teórico, 

legal, institucional e funcional e a caracterização do estágio. Neste capítulo 

descrevo também a turma que me foi atribuída. O quarto “Realização da 

Prática Profissional” está dividido em áreas de desempenho do professor, onde 

estão apresentadas as principais questões inerentes às funções docentes 

como as dificuldades, estratégias e satisfações ao longo do EP. Nele estão 

condensadas as informações e reflexões referentes ao desenvolvimento de 

todo o processo de ensino e aprendizagem. Ainda neste capítulo e inserido na 

área 3 referente ao “Desenvolvimento Profissional”, destaco o meu estudo de 

investigação que aborda a temática das atitudes dos alunos face à disciplina de 

Educação Física, fruto de uma constante preocupação com o atual panorama 

conjetural. Por fim, o último capítulo é dedicado às conclusões, recordando em 

revista tudo o que foi mencionado e perspetivando o futuro. 

 Desta forma, pretendo sintetizar de forma real todo o trabalho realizado 

ao longo deste ano na ESAS. Tentarei transmitir todos os meus sentimentos e 

sensações vivenciadas ao longo do estágio, esperando que este documento 

satisfaça todas as exigências definidas para a sua realização.  

 Cito aqui uma frase que obrigatoriamente lia todos os dias, ao entrar na 

escola, e que me dava alento para continuar esta longa caminhada. 

“Nunca se perde tempo com aquilo que amamos.” 
(Alberto Sampaio) 
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2. Dimensão pessoal 

 

2.1. O meu percurso 

 

 O que eu sou enquanto pessoa, a minha história, família, sentimentos e, 

enquanto profissional, com ideias, saberes e diversas experiências, dá origem 

à minha identificação, quem sou e quem pretendo ser. Assim, pretendo realizar 

um percurso pessoal, efetuando uma reflexão sobre o que me fez chegar aqui 

e as minhas motivações para o início de uma nova era tão importante da minha 

vida. 

 O meu nome é Simão Pedro Batista Duarte, tenho 23 anos, nasci no dia 

27 de Outubro de 1991 e sou natural da freguesia de Ribeirão (V. N. de 

Famalicão). No presente frequento o 2º Ano do 2º Ciclo em Ensino de 

Educação Física nos Ensinos Básico e Secundário na Faculdade de Desporto 

da Universidade do Porto e finalizei o meu estágio profissional na Escola 

Secundária Alberto Sampaio em Braga. 

 Desde que me lembro, sempre fui apaixonado pelo desporto, 

principalmente pelo futebol, modalidade que comecei a praticar com 10 anos, 

no clube da terra, o Grupo Desportivo de Ribeirão. Antes, por iniciativa dos 

meus pais, já havia praticado natação e atletismo, no entanto, quando as 

minhas pretensões pessoais começaram a ter algum peso nas decisões de 

casa, iniciei a prática da modalidade pela qual sou apaixonado e que ainda 

hoje estou inserido, neste momento como treinador de formação (sub-17).  

 No que diz respeito à minha formação, no ensino básico, as minhas 

notas de Educação Física já se destacavam de todas as outras e, na altura de 

escolher qual o curso a frequentar no Ensino Secundário, poucas dúvidas tive, 

entrei no Curso Tecnológico de Desporto, na Escola Secundária D. Sancho I 

em V. N. de Famalicão. Inserido no plano de estudos deste curso, organizei 

bastantes atividades desportivas, bem como um estágio profissional num 
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ginásio durante 6 meses, onde obtive experiência na área da musculação e 

fitness.   

 Após esta fase, entrei no Ensino Superior, para o curso de Educação 

Física no Instituto Superior da Maia, o qual terminei ao fim de 3 anos. Esta foi, 

até ao momento, a etapa mais decisiva da minha vida, uma vez que, solidifiquei 

as minhas paixões pelo desporto e obtive a maior parte do conhecimento que 

possuo hoje em dia. Durante este período, ao abrigo do programa Erasmus, 

decidi aventurar-me e parti para Barcelona, mais concretamente para a 

Universitat de Vic durante 5 meses, no primeiro semestre do 3º ano de 

licenciatura. Nesta experiência acumulei um número infindável de histórias, 

aprendizagens, amizades e sobretudo consequências positivas para a vida. 

 Conjuntamente com a minha licenciatura surgiu a oportunidade de 

treinar uma equipa de futebol do escalão de iniciados no Grupo Desportivo de 

Ribeirão, como treinador adjunto. Aqui não hesitei, aceitei com todo gosto o 

convite da direção do clube e iniciou-se aqui mais uma etapa da minha vida. 

Esta fase, coincidiu com a minha frequência do 2º ano da licenciatura e, a 

escolha do que fazer no futuro começava a aproximar-se, esta experiência 

deixou-me cada vez com mais certezas do que queria fazer para o resto da 

vida.  

 Tive muitas dúvidas sobre que mestrado escolher, acabando por 

ingressar no que frequento atualmente, na FADEUP. O ingresso neste 

estabelecimento de ensino permitiu-me, durante o 1º ano, adquirir e solidificar 

bastantes conhecimentos para realizar o estágio profissional que agora 

termino. 

 Essencialmente na área do ensino da Educação Física, devo muito à 

FADEUP, por orientar o meu caminho, apesar das incertezas do futuro. Por 

dado um enorme contributo na minha formação enquanto homem que sou mas, 

também com um Ser Professor, um Educador, uma referência para os meus 

alunos e atletas. 
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 Segundo Nóvoa (s.d.), durante muito tempo, procuraram-se os atributos 

ou caraterísticas que definiam o bom Professor. Esta abordagem conduziu, na 

segunda metade do século XX, à consolidação de uma trilogia que teve grande 

sucesso: saber (conhecimentos), saber-fazer (capacidades) e saber-ser 

(atitudes). 

 Revendo-me nestas palavras considero que possuo algumas 

caraterísticas acima referidas. Desde muito cedo, fui adquirindo 

conhecimentos, capacidades e atitudes que me permitiram encarar com 

otimismo, este ano de Estágio. Fruto das minhas vivências no Desporto, ora 

como praticante ora como treinador, aprendi a organizar-me, a estabelecer 

prioridades e a lidar com diferentes tipos de pessoas, adquirindo competências 

nos diversos contextos. 

 Esta vida em torno do Desporto, nomeadamente no futebol, um desporto 

coletivo fez-me adquirir experiência através do acumular de diversas posturas e 

atitudes. Fruto da competição, experienciei a vitória e a derrota, aprendi a 

controlar emoções, a respeitar e a ser respeitado, mesmo quando as 

adversidades pareciam não acabar, ou seja, adquiri valores que considero 

imprescindíveis para a vida.   

 No que diz respeito aos conhecimentos, sinto-me um privilegiado por ter 

tido a oportunidade de frequentar o ISMAI, a Universitat de Vic e a FADEUP ao 

longo da minha formação. Fui instruído por bons professores e acima de tudo 

cresci bastante com base no que me foi transmitido em cada uma destas 

instituições, tanto na procura e aquisição de conhecimentos como na sua 

aplicação às mais diversas faixas etárias. 

 Concluindo, descrevo-me como uma pessoa alegre, calma, com uma 

personalidade muito própria e com objetivos a curto prazo bem delineados.  
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2.2 Expetativas em relação ao estágio profissional 

 

"O resultado final de uma aprendizagem escolar depende, em grande parte, da forma 
como o professor conduz o ensino" (Brophy, 1974; Medley, 1979) 

"A maioria dos alunos pode atingir os mais elevados índices de sucesso, caso sejam 
proporcionadas condições adequadas de aprendizagem" (Bloom, 1976) 

 

 As frases acima citadas exprimem muito do que eram as minhas 

expetativas e princípios para o estágio e para a minha futura carreira de 

professor de Educação Física. 

 Após a minha fase de formação anteriormente descrita e com o iniciar do 

estágio esperava não só evoluir nos aspetos relacionados com o ensino da 

disciplina de Educação Física mas também nas tarefas extracurriculares, sendo 

um elemento útil na escola, empreendendo esforços com vista a dinamizar e 

dignificar a instituição.  

 Considerando o ano letivo que se iniciava, encarava-o com muita 

motivação, empenho e dedicação, na esperança de o terminar com a certeza 

de que seria capaz de encarar de forma positiva o meu papel de professor. 

 Antes de mais, o início foi logo bastante satisfatório, uma vez que, 

relativamente ao grupo e local de estágio, houve logo o contentamento por 

saber que iria formar um núcleo estágio com dois colegas que já conheço há 

vários anos e, por isso, estou bastante habituado a trabalhar conjuntamente 

com eles, sendo que o trabalho em equipa é muito importante para mim. 

 Nesta fase inicial, criei muitas expetativas que de uma forma geral 

aconteceram de forma positiva. Num dos primeiros encontros com o professor 

cooperante, eu e os meus colegas de estágio deparamo-nos com a pergunta 

“qual é o vosso objetivo para este ano?”. De uma forma muito resumida, referi 

que pretendia criar um clima propício a uma boa aprendizagem, fazendo com 

que os meus alunos gostassem da disciplina de Educação Física. 
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 Assim, um dos principais objetivos era o de tirar o máximo proveito do 

estágio, aprendendo e melhorando a minha ação educativa, aproveitando ao 

máximo todas as vivências que contribuíssem para a evolução das minhas 

capacidades, no sentido de proporcionar um óptimo clima para a aprendizagem 

dos alunos. Enquanto agente educativo, este é um papel que espero conseguir 

desempenhar, formando alunos competentes nas matérias constituintes da 

disciplina e com valores que lhes permitam uma boa inclusão na sociedade em 

que estão inseridos. 

 No que diz respeito ao PC, no início estava expectante mas, logo nos 

primeiros contactos, foi visível a sua inteira disponibilidade para qualquer ajuda 

que fosse necessária. Revelou desde cedo elevados conhecimentos nesta 

área, contando com muitos anos de experiência como professor e também 

como professor cooperante de estagiários. A sua disponibilidade e abertura 

para discutir ideias, a sua forma de as transmitir, bem como, a sua capacidade 

de nos incluir em tudo o que são as atividades escolares é simplesmente 

notável. Sendo esta uma etapa crucial na minha formação, as competências do 

PC implicaram trabalho, concederam-me conhecimentos e foram um 

importante alicerce na construção deste percurso. Assim, com a colaboração 

deste e do orientador de estágio, o professor Ramiro Rolim, esperava evoluir e 

tornar-me um profissional competente, digno, e com valor reconhecido. Este 

último, com as suas questões sempre pertinentes foi mostrando diversas 

alternativas à nossa prática pedagógica, vincando a importância de uma 

atuação com intencionalidade. 

 Relativamente á forma como fui acolhido na escola, tanto pelos 

funcionários como pelos restantes professores, estes mostraram-se bastante 

simpáticos, atenciosos e disponíveis para me ajudar em qualquer situação que 

fosse necessária, tendo existido bastantes momentos de troca de ideias com 

eles. Este é mais um fator muito importante e que me faz ter uma excelente 

impressão da escola em que estive inserido, o que foi mais uma importante 

contribuição para o sucesso que pretendo atingir. 
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 Por último, mas não menos importante e imprescindível, não poderia 

deixar de revelar as minhas expetativas em relação aos alunos, uma vez que, 

seriam o alvo de toda a minha intervenção na escola. Esperava alunos 

participativos, interventivos, colaboradores e empenhados na prática da 

disciplina. Este último foi o aspeto menos conseguido e com que tive de me 

preocupar mais, devido às medidas tomadas pelo governo, com a redução da 

carga horária e o facto de a disciplina não contar para o cálculo da média de 

ingresso no ensino superior. Neste sentido, nos primeiros momentos comecei a 

deparar-me com algumas situações de desleixo e até de algumas desculpas 

“esfarrapadas” para não fazerem aula prática o que, por uma lado entristece-

me mas por outro, deu-me motivação e força para contrariar esta problemática, 

tendo até desenvolvido o meu estudo de investigação-ação dentro desta 

temática, mais concretamente no estudo das atitudes dos alunos face à 

disciplina.  

 

“Diga-me eu esquecerei, ensina-me e eu poderei lembrar, envolva-me e eu 

aprenderei.” (Benjamin Franklin) 

 

 Pretendia estabelecer uma relação de proximidade com os alunos mas 

mantendo a distância exigível, evitando problemas de indisciplina. Tentei 

proporcionar-lhes prazer em frequentar a disciplina, aplicando-me ao máximo 

na seleção dos exercícios para as aulas e ajudando-os a adquirir hábitos de 

pessoas ativas desportivamente. 

 “É pena o professor não ficar cá para o ano, merece uma salva de 

palmas.” 

 Entre outras, esta foi uma das frases ditas pelos alunos no último dia de 

aulas que me ficaram na memória. Estes são momentos que nos fazem sentir 

que o nosso esforço valeu a pena e que os objetivos que tracei para a relação 

professor-aluno foram atingidos.  
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3. Enquadramento da prática profissional 

 

3.1. Contexto legal e entendimento do Estágio Profissional 

 

 O EP visa a “inserção de jovens na vida ativa, complementando uma 

qualificação preexistente através de uma formação prática, a decorrer em 

contexto laboral” (Ministério da educação, 2000, p. 3788). Pretende-se dar 

continuidade à aprendizagem do estagiário, desenvolvendo competências 

como professor de Educação Física, através da interação com o meio escolar 

em que a prática pedagógica decorre. 

 De acordo com as normas orientadoras do EP do ciclo de estudos 

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

Básicos e Secundário da FADEUP (Matos, 2014), “o estágio profissional 

entende-se como um projeto de formação do estudante com a integração do 

conhecimento proposicional e prático necessário ao professor, numa 

interpretação atual da relação teoria prática e contextualizando o conhecimento 

no espaço escolar. O projeto de formação tem como objetivo a formação do 

professor profissional, promotor de um ensino de qualidade. Um professor 

reflexivo que analisa, reflete e sabe justificar o que faz em consonância com os 

critérios do profissionalismo docente e o conjunto das funções docentes entre 

as quais sobressaem funções letivas, de organização e gestão, investigativas e 

de cooperação.” 

 Como acima mencionado, o estágio da FADEUP centra-se no princípio 

de um desenvolvimento profissional que se orienta por um modelo reflexivo da 

formação de professores. Assim, conjuntamente com a experiência da prática 

pedagógica, desponta uma prática reflexiva sobre a mesma. Neste sentido, 

uma prática reflexiva oferece aos professores oportunidades para o seu 

desenvolvimento, pois quando o professor reflete sobre as suas ações, 

reconstrói conhecimentos e formas de atuar. Este processo de reflexão 



10 
 

permitiu, sem dúvida, melhorar a minha ação educativa através da busca de 

melhores estratégias na busca do clima ideal de aprendizagem dos alunos. 

 De acordo com o Regulamento da Unidade Curricular do Estágio 

Profissional (Matos, 2014) a iniciação à Prática Profissional deve integrar o 

Estágio Profissional, onde existe uma Prática de Ensino Supervisionada (PES) 

e o correspondente Relatório de Estágio (RE) regendo-se pelas normas da 

instituição universitária e pela legislação específica acerca da Habilitação 

Profissional para a Docência. O estudante-estagiário deve assumir todas as 

funções inerentes à atividade da docência em contexto escolar real, sendo que 

durante a prática de ensino supervisionada é acompanhado de uma orientação 

da parte do professor cooperante da escola cooperativamente com o professor 

orientador da FADEUP. 

 Entendo o estágio como uma nova etapa na minha vida e como um 

grande desafio, que requer muita dedicação e responsabilidade para que no 

final, se possa ficar com a consciência de que os meus conhecimentos ficaram 

enriquecidos. Encaro também como uma oportunidade de aperfeiçoamento de 

capacidades, tomada de decisões e uma constante reflexão, terminando com o 

sentimento de que fui importante na formação dos meus alunos, transmitindo-

lhes bons hábitos e conhecimentos que lhes possam ser úteis no futuro. 

 

3.2. Ser professor 

“A educação tem raízes amargas, mas os seus frutos são doces.”  
(Aristóteles) 

 

 Durante quase todo o meu percurso no ensino básico e secundário, não 

tinha ainda bem definido o que queria fazer no futuro da minha vida, por um 

lado queria ser tudo, por outro lado não queria nada, apenas pensava em ser 

jogador de futebol. Contudo, na altura em que comecei a ver que não iria 

conseguir viver do futebol, comecei a pensar mais em ser Professor de 

Educação Física, além do gosto pelo desporto, adorava as aulas desta 

disciplina e revia-me nos meus professores de Educação Física.  
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 Nesta fase, a minha ideia acerca da profissão de professor era que tinha 

de haver gosto por esta área, gostar de ensinar, uma vez que não é fácil pois 

exige muita dedicação para que as aulas corram da melhor forma, daí ser uma 

profissão bastante exigente onde o “bom professor” deve ter a capacidade de 

cativar os alunos para uma melhor aprendizagem bem como, ser organizado e 

responsável. Esta era a ideia que eu tinha acerca do que seria Ser Professor, 

porém é uma ideia que tem vindo a ser alterada ao longo da minha formação, 

principalmente este ano, devido a minha inserção no mestrado em Ensino da 

Educação Física nos Ensinos Básico e Secundário.  

 Comecei a aperceber-me, que era uma ideia bastante vaga sobre o que 

é realmente a profissão de docente e tudo o que esta engloba, pois exige um 

saber específico, um conhecimento profundo acerca da área para ser capaz de 

dar resposta aos desafios que surgem.  

 O professor deve ter a capacidade de saber estar/trabalhar em grupo, 

pois é uma grande vantagem, uma vez que permite a partilha de experiências, 

ajudando assim em algumas tomadas de decisão. Assim sendo, para mim, 

uma das melhores definições desta profissão é que, “ser professor é enxergar 

o potencial, onde outros enxergam o caso perdido” (Roseli Fortunato Mestres), 

um professor que se distingue pela positiva é aquele que consegue tirar o 

melhor de cada aluno mesmo quando nem eles próprios acreditam que são 

capazes. 

 Com o desenvolvimento e as transformações da sociedade, o professor 

assume uma maior importância na vida dos educandos. O que era, 

antigamente, “ser professor” já não vai ao encontro do que é “ser professor” 

nos dias de hoje. Numa multiplicidade de tarefas, o professor gere a sua aula, 

mas também relações pessoais, interações entres elementos da comunidade 

escolar, e desta com a restante comunidade (Silva, 2009).  

 Como Silva (2009) refere, o professor faz a ligação entre a família, a 

sociedade e o aluno. O professor tem um papel ativo na educação e na escolha 

de valores que influenciam os jovens em toda a sua vida. O papel do professor 
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implica responder com eficácia às múltiplas tarefas para as quais é solicitado, 

num contexto global de Ser Professor. 

 Para mim, a grande chave para ser um bom Profissional da Educação 

em Educação Física passa por estabelecer uma boa conexão entre a teoria e a 

prática tendo sempre em conta a realidade, a turma que temos, as suas 

necessidades e o meio onde estamos inseridos. Subjacente a tudo isto, 

existem uma série de valores que o Professor deve possuir de modo a 

transmitir e incutir nos seus alunos durante todas as aulas pois, para além de 

os formar na vertente física, o Professor deve promover também a formação e 

desenvolvimento integral dos seus alunos. 

 

3.3. A escola enquanto instituição 

 

 A escola enquanto instituição é uma entidade que questiona e reflete 

sobre o seu significado e sobre tudo o que representa para a comunidade. 

Deve preparar os alunos como seres sociais, transmitindo-lhes valores e 

conhecimentos para que consigam viver inseridos numa sociedade. É hoje um 

espaço pluridisciplinar de extrema importância para a sociedade, uma vez que, 

“é hoje, local de encontro de culturas. Essa realidade torna necessária uma 

pedagogia para a diversidade” (Mesquita, 2011, pp. 14). 

 É exigido ao professor, fortes convicções no que confere à equidade e 

constante reflexão sobre a temática, percebendo o que já foi feito e o que se 

pode continuar a fazer em prol desta panóplia cultural. 

 Na minha opinião, a escola deve garantir a educação para todos, 

assegurando a formação pessoal, cultural, social e física de todas as crianças e 

jovens da nossa sociedade, atendendo às suas dificuldades, para que todos 

possam disfrutar de aprendizagens enriquecedoras e suas potencialidades 

sejam exploradas ao máximo pois, a educação é um direito de todos. 
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 Em suma, a escola está em constante evolução e atualização em todos 

os níveis. Tudo isto, em benefício de uma melhor qualidade de ensino, que 

atenda às necessidades da sociedade, sendo inclusiva para todos. Atualmente, 

“além de uma escola de massas, com alunos oriundos de diferentes estratos 

sociais, a sociedade e o Estado também exige que a escola seja inclusiva, 

acolhendo grupos sociais, grupos étnicos, crianças com necessidades 

educativas especiais, e crianças portadoras de doenças graves” (Cunha, 2008). 

 

3.4. A importância da Educação Física na escola 

 

 De entre as disciplinas constituintes do currículo escolar, importa 

reafirmar e redimensionar o lugar da disciplina de EF como uma disciplina 

muito importante, para que a sua desvalorização não se instale. Tal como 

Rosado (2009, p.10) afirma, “o sistema educativo e desportivo deve ter um 

papel decisivo no desenvolvimento pessoal e social, no desenvolvimento de 

competências de vida, no desenvolvimento moral e do caráter dos participantes 

que lhe são confiados”. 

 Vincando ainda mais a importância da disciplina, este mesmo autor 

identifica que “a filosofia e os valores presentes na doutrina da Educação Física 

e do Desporto, (…), sublinham mais do que um projeto de domínio das 

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 e da atividade física” (p.10). 

 Também Bento (1989), garante que “as aulas de educação física devem 

ser vistas como o fundamento e o ponto fulcral (…) para o cultivo do 

aperfeiçoamento desportivo-corporal.” O mesmo autor defende que “a visão 

lata da educação desportiva-corporal, assente na unidade de variedade de 

formas de prática desportiva e de exercitação motora na escola, é ditada pela 

preocupação de realização dos seguintes objetivos: consolidação da saúde 

(…), formação de uma consciência de moral social (…), aquisição de um 
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fundamento de conhecimentos (…), apropriação de habilidades e capacidades 

motoras essenciais à vida e motivação e formação de competências 

respeitantes à organização autónoma da prática desportiva no tempo livre.” 

 A nossa disciplina, área integrante do currículo escolar, conduz os 

alunos a entregarem-se ao esforço e à dedicação para superarem problemas e 

dificuldades, o que é possível de ser transferido para a vida real. Procuramos 

sempre, ensinar os alunos de forma a proporcionar o desenvolvimento da 

competência e da capacidade de ação em atividades e tarefas que fazem 

sentido para eles, com o intuito de fomentar hábitos diários de exercício físico 

que perdurem ao longo da vida, sempre com interesse e justificação 

pedagógica para o conteúdo. Esta disciplina incentiva ainda a um “estilo de 

vida saudável” e procura “esclarecer sobre as possíveis consequências do 

sedentarismo” (Dantas, 2005). 

 No entanto, atualmente e mais concretamente a partir de 2012, as 

classificações na disciplina de EF no ensino secundário deixaram de contar 

para o cálculo da média de ingresso no ensino superior. Ora na sequência de 

reflexões conjuntas nas quais participaram o núcleo de estágio e restante 

departamento de EF da escola que me acolheu, constatou-se que a atitude dos 

alunos face à disciplina tem vindo progressivamente a regredir. Os alunos têm 

vindo a deixar de responder com empenho às exigências da matéria de ensino 

ou mesmo de participarem nas atividades das aulas. Voltaram as desculpas de 

qualidade duvidosa para não participarem nas aulas, e pior, já há alunos que 

se recusam a participar em determinadas atividades da aula, principalmente 

aquelas que exigem esforço físico e superação. 

 A Educação Física para além de promover a prática das atividades 

físicas e desportivas e da cultura desportiva propriamente dita, valoriza o 

esforço, a superação, o respeito pelas regras, o saber ganhar e perder, como 

mais nenhuma outra disciplina que compõe o currículo dos alunos. Vários 

estudos nacionais e internacionais referem a pertinência da prática física e 

desportiva regular e orientada como um fator preponderante para a promoção 

da saúde individual e para a saúde pública. Dir-nos-ão, eventualmente, que o 
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facto de a disciplina não ser considerada para efeitos de cálculo da média de 

ingresso no ensino superior não diminui ou altera as características da 

disciplina e o seu valor. Concordamos com o argumento. Mas a verdade é que 

a validade de uma determinada alteração legislativa, deve ser avaliada pelas 

consequências práticas da sua aplicação. O que a realidade demonstra, com 

muita evidência, é que esta medida, que consideramos um anacronismo 

pedagógico, tem levado a que pais e alunos se desinteressem pela disciplina. 

Os mesmos pais e alunos que, de forma esmagadora afirmam não 

concordarem e não compreenderem a medida legislativa, mas que acabam por 

se desleixar perante a realidade instalada e a premência de canalizar tempo e 

esforço para o que é decisivo para o seu percurso académico. Ou seja, 

paradoxalmente pais e alunos reconhecem o valor humano e a importância da 

disciplina na sua formação, mas não se aplicam, faltam frequentemente e 

recusam-se a fazer as tarefas mais difíceis porque não vale a pena, não há um 

proveito prático palpável. 

 Resumidamente, foi com este cenário que vivi a EF com a minha turma. 

Em geral, esta medida trouxe efeitos nefastos para o normal funcionamento da 

disciplina e problemas acrescidos inerentes a esta situação para quem leciona 

a disciplina. 

 

3.5. A Escola Secundária Alberto Sampaio (ESAS) 

“Nunca se perde tempo com aquilo que amamos” 
Alberto Sampaio 

 
 

 A Escola Secundária Alberto Sampaio, localizada no setor nascente da 

freguesia de S. Lázaro da cidade de Braga, sofreu recentemente inúmeras 

alterações, através do programa de remodelação do Parque Escolar, 

proporcionando aos alunos um espaço novo com melhores condições.  

 Relativamente à comunidade educativa, a ESAS capta uma população 

estudantil muito diversificada, servindo, fundamentalmente, a zona centro e sul 

da cidade, onde pontuam famílias de diferentes estratos sociais. Contudo, nos 
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últimos anos, tem-se acentuado a tendência para uma maior diversificação, 

integrando a escola alunos provenientes de todas as freguesias da cidade. 

Assim, na tentativa de corresponder às necessidades específicas de cada 

aluno, a escola transforma o seu espaço educativo, numa superfície de 

oportunidades para todos. Há um funcionamento contínuo, dos diferentes 

espaços de apoio aos alunos, tais como a biblioteca/centro de recursos, a sala 

de estudo com professores sempre presentes, entre outros espaços. 

 Devido às obras de restruturação acima mencionadas, os alunos 

receberam um espaço totalmente remodelado, com melhores condições e com 

todos os materiais necessários para o seu enorme sucesso. No que diz 

respeito à área e aos materiais que mais me interessam, considero que as 

condições de trabalho para a disciplina de Educação Física são muito boas, 

quer ao nível das infraestruturas quer ao nível de recursos materiais. 

 Os espaços designados para a lecionação das aulas são muito variados, 

existe um pavilhão desportivo, 2 espaços para ginástica e dança e 2 campos 

exteriores com espaço para as mais diversas modalidades. Um dos pontos 

fortes da instituição é a ginástica, apelidada pelo PC como uma fábrica de 

talentos. Aqui destaca-se os espaços específicos para este efeito, com 2 

praticáveis permanentemente montados e com os mais diversos materiais 

disponíveis.  

 Importa também referir a existência de um projetor multimédia 

permanentemente montado, bastante acessível para os professores de EF 

situado bem próximo dos espaços desportivos. A existência desta ferramenta é 

uma mais-valia para a prática pedagógica. Esta afirmação esteve presente 

numa das minhas reflexões ao longo do ano: 

“Com esta apresentação, penso que os alunos ficaram mais esclarecidos quanto à 

matéria, o que se evidenciou durante a aula, à medida que ia ensinando as várias 

fases do salto, colocava questões que os mesmos sabiam responder de forma correta. 

Isto mostra também a grande vantagem que é o visionamento de vídeos acerca das 

habilidades, ficando os alunos com imagens mentais que ajudam no decorrer da 

prática.” 
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 A ocupação dos espaços está organizada por um roulement de 

instalações, designando o espaço de cada aula para cada professor da 

disciplina. Assim, temos a necessidade de planear as nossas aulas de acordo 

com o espaço definido neste documento, influenciando de forma direta o nosso 

planeamento anual.  

 É fácil reconhecer a ESAS como uma escola com as mais variadas 

ofertas, procurando agradar ao máximo a todos os alunos. São ofertas 

diversificadas no que concerne às áreas de ação/intervenção. De salientar as 

ofertas desportivas, nomeadamente a Taça e o Troféu ESAS, torneios do 

desporto escolar (voleibol, futsal e badminton) e o Sarau ESAS. Estas são 

administradas e organizadas pelo departamento de Educação Física. 

 Por fim, é de salientar que os princípios de funcionamento desta escola 

adequam-se perfeitamente ao modo como gosto de trabalhar, exigindo 

seriedade, humildade e uma permanente reflexão crítica por parte de todos os 

intervenientes. 

 

3.6. A turma do 10ºB 

 

  É sabido que a tarefa de ser professor, também passa pela 

elaboração de um planeamento. Este é particular a cada professor, mas, como 

refere Vickers (1990), na sua proposta de modelo de planeamento, é 

necessário adequar a prática ao contexto. Desta forma, para que o professor 

possa dar o seu efetivo contributo à turma, necessita de obter dados e 

conhecer a turma, no sentido global, e cada um dos seus alunos, em particular. 

 Já Rink (2001) sublinha a importância de conhecer bem cada aluno, 

afirmando que deve ser considerado enquanto sujeito individual onde as 

caraterísticas próprias de cada um (experiências singulares, motivações 

específicas, dificuldades particulares…) são reconhecidas, valorizadas e 

respeitadas. 
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 Para dar resposta a estas exigências, conjuntamente com o restante 

núcleo de estágio, criei uma ficha individual de caraterização individual, com o 

propósito de conhecer melhor a turma, para adequar o meu trabalho à 

realidade em que estava inserido. Esta ficha foi distribuída aos alunos logo na 

primeira aula do ano letivo, no sentido de adquirir, desde o início, um bom 

conhecimento da turma. Posteriormente auxiliei a Diretora de Turma na 

elaboração de uma caraterização da turma, facultada a todos os seus 

professores. 

 

“O primeiro aspeto que observei da turma foi a forma como os alunos entraram na sala de aula 

e que me deixou bastante agradado, os mesmos entraram de forma bastante ordeira e 

mostraram-se muito calmos e atentos às primeiras palavras do professor cooperante.” 

(Reflexão de Aula nº1) 

 

 Na aula seguinte, a primeira dentro do meu “habitat” (espaço 

desportivo), continuei a dar bastante atenção às caraterísticas da turma, 

preocupando-me desde logo com as rotinas organizacionais que pretendia para 

as minhas aulas. Tinha ficado agradado com a turma na 1ª aula mas mantinha-

me expectante em relação ao seu comportamento nas aulas práticas. Aqui já 

seria possível começar a analisar as relações entre os alunos, os seus 

comportamentos, as suas reações ao contato físico e as atitudes em relação à 

competição. 

 

“Nesta primeira aula prática, lembrei-me de uma frase dita pelo nosso professor cooperante 

(“os alunos provocam o caos mas gostam da ordem”) em diversos momentos. Notei que 

quando passavam algum tempo em prática contínua e sem receberem qualquer tipo de 

feedback, alguns elementos começavam a destabilizar o bom funcionamento da aula, com 

algumas brincadeiras que depois se iam arrastando até à minha chamada de atenção. Após 

isto, a aula retomava o bom funcionamento e os alunos mostravam-se sempre bastante 

motivados e empenhados na tarefa.“  

(Reflexão de Aula nº2) 
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 De todas as turmas do Professor Cooperante, em reunião de núcleo de 

estágio, a que ficou sob minha responsabilidade foi a turma do 10ºB do Curso 

Científico Humanístico de Ciências e Tecnologias. A sua composição foi 

sofrendo alterações até ao início do 2º período, altura em que o número de 

alunos ficou finalmente estabelecido. 

 Como referência e após todas as alterações, a turma ficou composta por 

um grupo de 26 alunos de nacionalidade Portuguesa, tendo sido este o número 

de alunos que permaneceu, pelo menos, dois períodos na turma. Treze (50%) 

eram rapazes e 13 (50%) eram raparigas com idades compreendidas entre os 

14 e os 17 anos, estando a média situada nos 15 anos. Importa salientar que 

apenas um aluno da turma estava a repetir o 10º ano mas, relativamente à 

minha disciplina, a sua situação era de melhoria de nota. 

 Nenhum aluno estava identificado como tendo Necessidades Educativas 

Especiais no entanto, na primeira aula, uma aluna apresentou um atestado 

médico que indicava uma lesão no joelho esquerdo que a impedia de realizar 

as aulas de EF durante o primeiro período.  

 De acordo com os dados recolhidos, nenhum aluno afirmou não gostar 

da disciplina, sendo esta uma das preferidas para 19 alunos. 

 Em relação à prática de atividade física de forma regular fora do 

contexto escolar, uma grande parte da turma (18 alunos) respondeu 

afirmativamente. Esta prática está distribuída da seguinte forma: seis no 

futebol, uma no atletismo, três no voleibol, um no basquetebol, dois no andebol, 

um no karaté e quatro frequentam atividades de ginásio. 

 Com o decorrer do ano letivo, naturalmente fui conhecendo melhor os 

meus alunos e fui retirando informações importantes, contribuindo para uma 

boa relação com eles no dia a dia.  

 Na EF, durante todo o ano as prestações foram positivas. Os rapazes na 

sua maioria revelaram-se melhores nos desportos coletivos e no atletismo, 
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enquanto as raparigas revelaram-se superiores nos resultados obtidos em 

ginástica e dança. 

 Sendo uma turma com experiências variadas de prática desportiva, os 

alunos, na sua maioria, facilmente compreendiam o reportório motor das 

modalidades e assimilavam facilmente os aspetos teóricos das mesmas. 

“Pela primeira impressão que tive, penso que terei uma turma bastante disponível e com 

bastantes possibilidades de obterem elevado sucesso.” 

(Reflexão de Aula nº2)  
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4. Realização da prática profissional 

4.1. Área 1 – Organização e Gestão do Ensino e da Aprendizagem 

 A Área 1 consiste numa área de desempenho que abrange todo o 

material imprescindível no que diz respeito à organização e gestão do ensino e 

da aprendizagem a desempenhar pelo professor.  

 Segundo Bento (2003) o Professor é responsável por tarefas que não 

pode confiar ou simplesmente delegar a outras pessoas. Este desempenha o 

papel de guia da educação dos alunos, organiza o processo de educação, 

conduz e direciona o processo de desenvolvimento da personalidade dos 

alunos. 

 Durante o meu estágio profissional, desempenhei como tarefas 

fundamentais as descritas anteriormente, trabalhando em prol dos alunos com 

vista à sua evolução. 

 Neste capítulo pretendo dar a conhecer todas as tarefas realizadas por 

mim, enquanto professor estagiário, no que concerne à organização e gestão 

do ensino e da aprendizagem. Essas tarefas vão desde a conceção e do 

planeamento, à realização e avaliação do ensino exercido por mim.  

 Nesta incomparável experiência de formação e desenvolvimento, onde 

os conhecimentos adquiridos ao longo do meu percurso de formação se 

revelaram importantíssimos, procurei dar o melhor de mim para me tornar o 

professor de Educação Física que pretendo ser. 

 Pretendendo um desempenho consciente, lógico, responsável e 

competente, todas as etapas do estágio foram percorridas com o sentimento de 

que, a cada dia, precisava de melhorar a minha prestação, aumentar os meus 

conhecimentos e potenciar as minhas capacidades. 

“…Haverá dias que vão sair da escola com o sentimento de melhor professor do mundo e 

outros com o sentimento completamente oposto.” 

(Professor Cooperante) 
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4.1.1. Conceção 

“O ensino é criado duas vezes: primeiro na conceção e depois na realidade.” 

Jorge Olímpio Bento 

 O professor acumula conhecimentos oriundos das mais diversas áreas. 

As conceções daí retiradas levam o professor a fazer escolhas sobre o que 

ensinar e como ensinar. Assim, o seu sistema concetual vai influenciar a sua 

forma de pensar e agir. Segundo Graça (2001), as conceções que os 

professores possuem acerca dos conteúdos de ensino e acerca dos alunos 

com quem trabalham refletem-se no modo como pensam e desenvolvem as 

suas práticas de ensino.  

 O objectivo da conceção é o de “projetar a atividade de ensino no 

quadro de uma conceção pedagógica referenciada às condições gerais e locais 

da educação, às condições imediatas da relação educativa, à especificidade da 

EF no currículo do aluno e às características dos alunos, através de: análise 

dos planos curriculares, nomeadamente as competências gerais e transversais 

expressas; análise dos programas de EF articulando as diferentes 

componentes, como as finalidades, os objetivos, os conteúdos e as indicações 

metodológicas; utilização dos saberes próprios da EF e os saberes transversais 

em Educação, necessários aos vários níveis de planeamento; ter em conta os 

dados da investigação em educação e ensino e o contexto cultural e social da 

escola e dos alunos, de forma a construir decisões que promovam o 

desenvolvimento e a aprendizagem desejáveis.” (Matos, 2014, p.4).  

 A primeira tarefa realizada no âmbito desta fase deu-se no dia em que, 

juntamente com os meus colegas de estágio, me apresentei na escola e ao 

professor cooperante. Foi na sua companhia que realizei a primeira visita a 

uma escola que até então me era desconhecida. Surgiam assim os meus 

primeiros momentos como professor, onde tive a oportunidade de contatar pela 

primeira vez com o PC, o pessoal docente e não docente, os espaços de aula, 

os materiais disponíveis e alguns espaços comuns a toda a comunidade. 

Durante esta visita o PC foi-nos explicando as principais regras de 

funcionamento da escola em geral e do núcleo de EF em particular, 
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nomeadamente no que concerne à gestão dos recursos materiais e 

infraestruturas. 

 De seguida, procedemos à primeira reunião do núcleo de estágio, onde 

o PC formalizou todo o processo inerente à prática de ensino supervisionado, 

esclarecendo pormenores em torno daquela que seria a sua atuação enquanto 

observador e orientador da nossa atividade. Esta reunião resultou no debater 

de ideias, a primeira troca de impressões, a nossa explicação do que 

queremos, do que esperamos e, o porquê de termos escolhido a Escola 

Secundária Alberto Sampaio como escola para o nosso estágio profissional. 

Cada um dos estagiários descreveu e apontou quais as suas expetativas para 

o estágio e qual o objetivo para este ano que irá acontecer. 

 Terminadas as apresentações, o PC falou um pouco acerca da sua 

visão relativamente ao estágio que naquele momento iniciava. Fiquei ciente ser 

sua intenção estimular a nossa autonomia, delegando-nos toda a 

responsabilidade na condução do processo.  

 Nesta reunião foram também esclarecidas todas as formalidades em 

torno da distribuição dos espaços por cada professor, de acordo com o 

roulement da escola e como proceder para realizar permutas dos mesmos 

espaços com outros professores. De seguida foi-nos transmitido que seria 

atribuída uma turma do 10º ano a cada um dos estagiários, onde 

posteriormente passamos a debater quais as matérias a abordar a longo do 

ano lectivo. 

 Uma das primeiras tarefas que o PC sugeriu que realizássemos foi a 

leitura atenta dos Programas Nacionais de Educação Física, do regulamento e 

normas orientadoras do estágio profissional e dos quadros referenciais da 

escola para cada modalidade, que serviam de base à construção do nosso 

planeamento. A preparação direta do ensino “é complementado e interpretado 

por uma série de documentos e materiais auxiliares que ajudam o professor a 

concretizar e adaptar as exigências centrais às condições locais e situacionais 

da escola e da turma.” (Bento, 2003, p. 19). Segundo Matos (2012) esta tarefa 
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requer a análise dos planos curriculares, nomeadamente as competências 

gerais e transversais expressas. 

 Considerando que os PNEF constituem a referência para o 

desenvolvimento curricular da EF, a sua exequibilidade depende da 

capacidade de mobilização do departamento de EF em torno dos objetivos da 

disciplina, desenvolvendo estratégias que possibilitem a sua consecução 

(Jacinto, J., Carvalho, L., Comédias, J., & Mira, J.,2001). No mesmo sentido, 

Brás e Monteiro, (1998) afirmam que a grande transformação que urge 

despoletar, deve ocorrer a partir do local onde cada um exerce a sua atividade. 

 Através da leitura e análise dos documentos, na ESAS tudo o referido 

anteriormente faz sentido. O Departamento de Educação Física (DEF) da 

escola, partindo da análise dos PNEF para os diversos níveis de ensino, 

elaborou os quadros referenciais que têm como objectivo adaptar/simplificar os 

programas nacionais à realidade da escola, estabelecendo objetivos/metas 

comuns para que se obtenha uma aprendizagem harmoniosa. Para além disto, 

estes quadros também contemplam uma síntese descritiva e critérios de 

avaliação distribuídos por 5 níveis de desempenho. 

 A análise dos PNEF e em particular dos quadros referenciais revelaram-

se fundamentais, permitindo-me adquirir um vasto leque de conhecimentos de 

forma a tomar melhores decisões, a estabelecer objetivos e a procurar 

estratégias para diferentes formas de intervenção. 

 Um fator de enorme importância deste estágio profissional que nos foi 

dado a conhecer na reunião acima referida, passou pelo fato de na ESAS, ao 

contrário do mais habitual, as matérias não serem lecionadas nem organizadas 

por blocos, sendo algo totalmente inovador para nós. Em cada aula são 

lecionados vários estímulos, que devem ser distribuídos e abordados ao longo 

de todo o ano. Com esta novidade, todo o planeamento anual passou a ser a 

principal preocupação. 

 Inicialmente tratava-se de uma tarefa muito complexa, algo novo que 

estimulava a nossa capacidade de adaptação e de resposta. No entanto, com o 
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decorrer das aulas, na minha opinião, revelou-se uma forma de trabalhar muito 

motivadora, tornando as aulas mais enriquecedoras do ponto de vista dos 

estímulos fornecidos. Penso que os alunos aderem mais facilmente às tarefas 

propostas uma vez que, são abordadas duas ou mais modalidades numa só 

aula, surtindo num aumento da motivação e predisposição dos alunos para a 

prática.   

 A conceção do meu planeamento deveu-se portanto, ao que fui referindo 

nos capítulos anteriores, nomeadamente a análise à turma, ao contexto onde a 

escola se insere e aos quadros referenciais. Tudo isto permitiu-me criar 

condições de aprendizagem para a elaboração do próximo capítulo. 

 

4.1.2. Planeamento 

“Planear é uma atividade que está dentro da educação, que permite evitar a improvisação e 

estabelecer caminhos.” (Baffi, 2002) 

 Segundo Bento (2003), o planeamento significa uma reflexão 

pormenorizada acerca da direção e do controlo do processo de ensino numa 

determinada disciplina. O mesmo autor refere que a planificação é o elo de 

ligação entre as pretensões, imanentes ao sistema de ensino e aos programas 

das respetivas disciplinas, e a sua realização prática (idem). 

 O ato de ensinar não se resume apenas ao leccionar das aulas. Para 

que esta ação se desenrole da melhor forma possível, muito trabalho acontece 

previamente. Para isso há a necessidade de preparar e enquadrar tudo aquilo 

que se pretende atingir. Há uma necessidade de esboçar de diversas formas o 

que se quer ter no final de todo o processo. 

 Vickers (1990) defende que para organizar todo o processo de ensino é 

imprescindível fazer uma análise do envolvimento, dividindo a modalidade a ser 

tratada em estruturas do conhecimentos, conhecer o meio envolvente e a 

turma em questão; tomar decisões acerca da extensão e sequência da matéria, 

definir os objetivos e a consequente forma de os avaliar e criar progressões 
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pedagógicas para atingir o que se pretende de forma sequencial; por último 

aparece a aplicação que é o exponente máximo de toda a preparação. 

 Planear ajudou-me a simplificar o decurso da minha atuação, 

orientando-me ao longo de todo o ano lectivo pois, sabe-se que um instrumento 

de planificação funciona tanto melhor, como meio auxiliar de preparação do 

ensino, quanto mais se consiga guiar o comportamento de planificação e aquilo 

que é planificado (Bento, 2003). 

 

4.1.2.1. Planeamento Anual 

 

 Como refere Bento (2003), a elaboração do plano anual constitui o 

primeiro passo do planeamento e preparação do ensino e traduz, sobretudo, 

uma compreensão e domínio aprofundado dos objetivos de desenvolvimento 

da personalidade, bem como reflexões e noções acerca da organização 

correspondente do ensino no decurso de um ano lectivo. 

Seguindo uma lógica de articulação com tudo o acima referido, o 

planeamento deve ainda, obedecer a uma série de indicadores, tais como o 

nível de desempenho dos alunos, os recursos materiais, os espaços onde 

decorrem as aulas e a disponibilidade destes (roulement de instalações). A 

ESAS dispõe de recursos espaciais para a lecionação de aulas de EF com 

cinco turmas em simultâneo, independentemente das condições climatéricas. O 

roulement foi fundamental para iniciar a elaboração do meu planeamento 

anual. 

Numa das reuniões com o PC antes do início do ano lectivo, eu e os 

meus colegas estagiários fomos alertados para a necessidade de construirmos 

um plano anual, onde seria projetado todo o trabalho a desenvolver ao longo 

do ano. Para tal, é imprescindível um conhecimento prévio dos PNEF e, no 

nosso caso em particular, dos quadros referenciais da ESAS. Uma vez 
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analisados estes documentos, era necessário conhecer as caraterísticas da 

turma, as matérias a lecionar ao longo do ano e a organização do roulement.  

Como já referi acima, o DEF da escola não aborda a matéria por blocos, 

mas sim por uma dispersão de estímulos ao longo de todo o ano. Aqui 

surgiram as primeiras dúvidas relativamente à elaboração do planeamento 

anual, a necessidade de projetar um ano lectivo inteiro numa folha de papel 

deixou-me apreensivo. Recordo-me que os dias despendidos para a 

elaboração do referido documento foram de constante conversa com o PC, 

apoiando-me na sua vasta experiência, colhendo todos os seus conhecimentos 

e opiniões relativas a esta temática. 

O principal objectivo deste tipo de planeamento é realizar uma 

distribuição das matérias de ensino ao longo do ano da forma mais rentável 

possível. O planeamento através da dispersão de estímulos privilegia várias 

oportunidades de aprendizagem de tempo variável, ao longo do ano. Deste 

modo, em cada aula poderá haver mais do que uma modalidade e cada parte 

dessa aula constitui um, dois ou até três estímulos diferentes, correspondentes 

a três modalidades distintas. 

Esta dispersão de estímulos tem como vantagem um contato contínuo 

com quase todas as modalidades ao longo do ano, evitando a existência de 

grandes períodos de tempo sem que os alunos contactem com uma 

determinada modalidade. Também a nível motivacional, constatei que este 

método apresenta bons resultados uma vez que, os alunos estão em contato 

constante com uma determinada modalidade que até gostem muito, durante 

todo o ano. No entanto, ao nível da evolução das suas capacidades, esta só é 

visível a longo prazo, o que exige alguma paciência da nossa parte para se 

visualizar resultados. 

Outro ponto de enorme importância relativamente a este método de 

ensino prende-se com o atual panorama da (des)valorização da EF no ensino 

secundário, problema este que originou o meu tema de estudo presente neste 

relatório. Naturalmente, cada aluno tem preferência por determinadas 
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modalidades em detrimento de outras. Com este tipo de planeamento, estes 

não conseguiam prever que modalidade seria abordada em determinada aula, 

não existindo tanta facilidade para os recorrentes pedidos de dispensa da 

prática quando se trata duma aula que não seja do seu agrado. Além disso, do 

ponto de vista motivacional, um aluno que não goste, por exemplo, de 

ginástica, não se vê “massacrado” com aulas sucessivas desta modalidade o 

que, a meu ver, originaria desinteresse pela prática. 

Após vários momentos de reflexão, achei mais adequado realizar em 

primeiro lugar as avaliações diagnósticas (AD) das várias matérias que iria 

lecionar ao longo do ano que foram: os quatro desportos coletivos (futebol, 

voleibol, basquetebol e andebol), as diferentes matérias do atletismo (salto em 

altura, salto em comprimento, triplo salto, barreiras, estafetas e velocidade), 

ginástica (artística, acrobática e solo) e a dança através da aeróbica. 

Por este motivo o meu planeamento anual surgiu já com o ano lectivo 

iniciado, uma vez que era de elevada importância conhecer as caraterísticas 

dos alunos em cada matéria. Após uma análise aos registos retirados das 

aulas de AD, o meu planeamento anual começava a ganhar forma. 

Como já referi acima, eram muitas as dúvidas iniciais para a elaboração 

deste documento, principalmente no que se refere à eleição das matérias a 

“juntar” em cada aula. Um dos grandes ensinamentos referidos nos PNEF e 

várias vezes repetidos pelo PC foi que a distribuição dos estímulos deve ser 

“tão concentrada quanto necessário e tão dispersa quanto possível.”  

 A distribuição dos estímulos e sua extensão foi influenciada 

primeiramente pelas caraterísticas da turma, tendo em conta as AD e depois 

pelo roulement, com a premissa referida pelo PC de que “não devemos ser 

escravos do nosso planeamento, devendo ser planeado o ideal e fazer o 

possível”. 

 Posteriormente, procurei dividir e distribuir os estímulos ao longo do ano 

lectivo, projetando o nível que queria atingir no final do ano, tendo em conto o 

que é proposto nos quadros referenciais da ESAS. Analisando todos os fatores 
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com interferência direta neste planeamento, comecei por distribuir as matérias 

que achava passíveis de serem abordadas de forma mais dispersa, 

concentrando aquelas que exigiam uma abordagem mais contínua e num curto 

espaço de tempo como foi o caso da dança e do salto em altura. Nestes dois 

casos específicos, também a sua avaliação teve lugar no final da 

aprendizagem do conjunto de estímulos. 

 Considerando todos os fatores descritos, atendendo à AD, defini que as 

modalidades com maior número de estímulos a lecionar seriam voleibol, 

basquetebol e ginástica. Estas modalidades foram lecionadas de forma 

equitativa ao longo dos três períodos, por vezes em simultâneo e em diferentes 

espaços. Em relação aos saltos horizontais em atletismo, as alterações ao 

planeamento foram uma constante. As condições climatéricas e as condições 

da caixa de saltos foram um entrave ao cumprimento do planeado, tendo sido 

estas as matérias com menos número de estímulos e lecionadas num curto 

espaço de tempo. No que diz respeito aos Jogos Desportivos Coletivos (JDC), 

o princípio adotado foi a valorização do jogo, assente num modelo do topo para 

a base, pretendendo que os alunos participassem ativamente no jogo, 

ajudando-os a encontrar soluções para os problemas inerentes. O uso de 

situações de jogos reduzidos condicionados foi a forma mais usada para suprir 

algumas lacunas táticas que eram visíveis. No entanto, não deixei de realizar 

exercícios analíticos, complementando algumas deficiências nas habilidades 

técnicas. 

 Após a conclusão do planeamento anual, em conjunto com os meus 

colegas de estágio, elaboramos os MEC’s de todas as modalidades, que eram 

as mesmas nas três turmas. Nesta fase, centramo-nos primeiramente no 

planeamento das Unidades Didáticas (UDs) pois, como considera Bento 

 

 (1987), as UDs constituem unidades fundamentais e integrais do processo 

pedagógico e apresentam aos professores e alunos, etapas claras e bem 

distintas do processo de Ensino e Aprendizagem (E/A). 
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 Neste sentido, a previsão inicial serviu para organizar as minhas 

intenções e o modo como seriam operacionalizadas, tendo em conta o contexto 

em que estava inserido. No entanto, naturalmente surgiam alterações, fruto de 

uma “reflexão pormenorizada acerca da direção e do controlo do processo de 

ensino” (Bento, 2003). 

 

4.1.2.2. Unidades Didáticas 

 

 Segundo Rink (1985), a Unidade Didática (UD) consiste num importante 

plano de apoio ao professor, na medida em que através deste passamos a 

definir a extensão e sequência da matéria de ensino, onde seguimos uma 

organização temporal para estabelecer os objetivos finais e definir as diferentes 

formas de avaliação numa determinada modalidade. 

 As UD correspondem a um nível de planeamento que providencia uma 

sequência metodológica dos conteúdos e organiza as atividades, tanto do 

professor como dos alunos, de modo a constituir e orientar a ação pedagógica 

e tornar favorável o desenvolvimento dos mesmos (Bento, 2003). 

 Por consequência do tipo de planeamento desenvolvido, as UDs não 

foram elaboradas antes do início de cada modalidade, devido à grande 

quantidade de documentos a analisar em simultâneo. Assim, nas primeiras 

aulas aproveitei para realizar as diversas ADs de cada modalidade, conhecer 

melhor o tipo de alunos que tinha em mãos e criar rotinas organizacionais e de 

funcionamento que queria ver presente em todas as aulas ao longo de todo o 

ano. Apesar de nesta fase inicial as aulas não serem totalmente orientadas 

para o objectivo pretendido na modalidade, considero que estas aulas foram 

muito importantes uma vez que, conheci os alunos, criei rotinas organizacionais 

e fui-me ambientando a este novo papel de professor. Considero até que estes 

momentos iniciais facilitaram todo o processo de elaboração das UDs pois, o 

conhecimento acerca das caraterísticas da turma já era elevado, levando-me a 

delinear objetivos e metas passíveis de serem atingidas. 
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 Em conformidade com o que acontece nos níveis de planeamento 

anteriores, partimos do global para o específico. Com a elaboração das UDs 

pretendia um plano não só para lecionar as mais variadas técnicas e táticas, 

mas também para englobar os conceitos fisiológicos e psicossociais bem como 

a cultura desportiva. 

Durante o 2º período, paralelamente à turma do 10º ano, leccionei 

também a UD de ginástica a uma turma do 5º ano, cumprindo com as normas 

orientadoras do estágio profissional. Aqui a realidade era diferente pois, na 

escola onde estava inserido, a matéria era organizada por blocos de ensino. 

Este foi um período bastante rico na minha formação pois tive a oportunidade 

de num só ano, contatar com dois tipos de abordagem distintos. Para além das 

diferenças notórias, inerentes às diferentes idades, gostaria de me centrar nas 

diferenças do tipo de abordagem. 

Como já foi referido, no 10º ano tudo acontecia em simultâneo, a 

constante reflexão e ajuste dos conteúdos, o contato permanente com quase 

todas as modalidades, exigia um esforço maior da minha parte, requerendo 

uma grande quantidade de conhecimentos requerida em simultâneo. 

Contrariamente, na lecionação das aulas ao 5º ano o ensino foi muito mais 

estruturado. Antes de começarem as aulas, já havia elaborado o Modelo de 

Estrutura do Conhecimento (MEC) de ginástica e já havia planeado as aulas 

quase na totalidade.  

Confrontando as duas realidades, os elogios que a abordagem por 

dispersão de estímulos já havia merecido, fizeram ainda mais sentido. Não 

sendo possível qualificar as diferenças em termos de aprendizagem, o nível de 

motivação dos alunos é superior na primeira. Isto foi algo que comecei a 

constatar à medida que as aulas do 5º ano iam chegando ao fim e os alunos 

perguntavam se ainda faltava muito para acabar as aulas de ginástica. Entendo 

que este cansaço psicológico também se deva à modalidade em si, no entanto, 

creio ser muito mais motivador os alunos contatarem com diferentes 

modalidades em simultâneo, esperando ansiosos pela chegada da aula 

preferida. 
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As UDs elaboradas para uma abordagem por dispersão de estímulos, 

são um plano flexível em que o mais importante não é o dia em que vamos 

ensinar determinado conteúdo mas sim, uma constante avaliação da distância 

do nível dos alunos para atingir o nível pretendido. No entanto, este nível de 

planeamento não deixou de ser visto como “orientador e regulador da ação 

pedagógica” (Bento 2003). 

 

4.1.2.3. Plano de Aula 

 

 Segundo Rink (1985), o plano de aula é um guia para o ensino de uma 

sessão em particular, referenciando os objetivos da unidade. Um plano de aula, 

como indicam as regras estudadas para uma sessão de ensino racionalmente 

estruturada, esta dividido em três partes: parte preparatória, parte principal e 

parte final, com caraterísticas temporais e conteúdos próprios, refletindo os 

objetivos essenciais e estratégias de condução de ensino da aula (Bento, 

2003). Este sistema foi o escolhido para a elaboração dos meus planos ao 

longo de todo o ano lectivo. 

 O plano de aula, último nível de planeamento, é o culminar dos 

anteriores, onde devemos retratar todos os pensamentos e ações. O mesmo 

deve ser elaborado de forma sucinta e de fácil consulta e compreensão, sendo 

um importante auxílio no decorrer das aulas, principalmente para um estudante 

estagiário em início de atividade.  

 Seguindo as linhas estruturais acima referidas, a parte inicial era quase 

sempre idêntica em todas as aulas que era dedicada ao controlo das 

presenças dos alunos e ao esclarecimento dos objetivos da aula. Na segunda 

parte, como forma de ativação geral, procurava incluir logo conteúdos 

orientados para as tarefas da aula, deixando para a parte fundamental as 

progressões planeadas nos MECs de cada modalidade, conforme a 

necessidade dos alunos no momento. Por último, a parte final servia para uma 

breve reflexão com os alunos sobre o desenrolar da aula e para a parte da 
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avaliação atitudinal, fornecendo aos alunos um papel ativo na construção das 

suas classificações finais. 

 Como prioridade, procurei estabelecer um equilíbrio entre aquilo que os 

alunos mais gostam e aquilo que realmente necessitavam naquele momento. 

Inicialmente, procurava seguir o plano de aula à risca, originando em mim 

algumas frustrações quando determinado exercício ou objectivo não corria 

conforme o planeado. No entanto, com a ajuda dos meus colegas de estágio e 

em particular do PC, consegui progredir e elaborar com mais eficiência os 

planos de aula, deixando sempre espaço para situações inesperadas que 

requeriam uma rápida adaptação e mudança de planos. 

 A elaboração desta importantíssima ferramenta, aliada a uma constante 

reflexão, garante que o professor pensa na sua ação e dirige o ensino com 

intenção.  

“O bom planeamento das aulas principalmente ao nível da organização da turma é 

meio caminho para que a aula tenha sucesso, valendo muito a pena o tempo que é 

empregue neste sentido.” (Reflexão de aula nº 99 e 100). 

 Em suma, todo o processo de planeamento elaborado, desde o nível 

macro até ao micro revelou-se aliciante e desafiador, incitando à minha 

capacidade de organização e gestão de todo o processo de ensino. 
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4.1.3. Realização do Ensino 

“Ensinar é muito mais do que um simples deixar correr ou uma atividade rotineira.” 
(Bento, 2003, p.178). 

  

 Segundo Matos (2012), esta é uma etapa onde se deseja conduzir com 

eficácia a realização da aula. Pretende-se que o estudante estagiário atue de 

acordo com as tarefas didáticas, tendo em conta as diferentes dimensões da 

intervenção pedagógica, sendo capaz de: Promover aprendizagens 

significativas; Usar terminologia específica da disciplina; Envolver os alunos de 

forma ativa no processo de ensino; Otimizar o tempo potencial de 

aprendizagem; Otimizar a instrução, o feedback pedagógico, o clima, a gestão 

e a disciplina da aula. 

 O ensino real tem naturalmente mais facetas do que aquelas que podem 

ser contempladas no seu planeamento e preparação. No processo real do 

ensino existe o inesperado, sendo frequentemente necessário uma rápida 

reação situativa (Bento, 2003).  

O planeamento é sempre necessário para auxiliar todo o processo 

inerente as aulas, porém este serve de guia e não é um documento rígido que 

tem que ser realizado na sua totalidade. Planeia-se de uma dada forma com o 

intuito de alcançar o objetivo traçado mas, o que acontece por vezes, é que por 

situações inesperadas existe a necessidade de adaptar o delineado. Daqui 

ressalva a capacidade de reajustamento necessária para atingir o que se 

pretende. Por diversas vezes muitas adaptações fiz e tive que apropriar 

rapidamente o planeado à situação para atingir o objetivo que queria e para 

que as aulas corressem bem. 

Procurei ser um professor constantemente reflexivo na ação e após a 

ação. Considero ser uma caraterística fundamental que levo comigo depois 

deste ano pois, foram muitos os momentos em que precisei de parar, pensar e 

agir rapidamente.  

“Esta aula teve uma contrariedade, devido às condições climatéricas, o espaço 

em que ia decorrer teve de ser alterado, exigindo uma rápida adaptação da minha 
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parte. Foi necessário adaptar uma aula que iria decorrer no exterior, com grande 

espaço para uma aula que iria iniciar num terço de pavilhão interior. No entanto, estas 

experiências que muitas vezes têm acontecido são benéficas para os professores 

estagiários, exigindo uma boa capacidade de adaptação e alteração de planos. (…) 

Após esta fase, a professora que ocupava o restante espaço do pavilhão, terminou a 

sua aula e de repente deparei-me com um pavilhão inteiro ao meu dispor. Confesso 

que num primeiro momento me senti confuso, quase não sabia o que fazer com tanto 

espaço disponível. Aqui esteve presente um segundo momento de adaptação e após 

uns breves segundos a refletir, adaptei logo a minha aula para aproveitar todo o 

espaço disponível pois não é todos os dias que tal acontece. Acabei quase por colocar 

em prática o plano de aula que tinha elaborado para a aula no espaço exterior. No 

entanto, senti que os alunos se aperceberam que esta aula teve várias adaptações, 

conhecendo-os como conheço, senti que ficaram agitados e a pensar que a aula não 

estava a ter o rumo lógico como é costume. Assim que me apercebi deste aspeto, 

reuni a turma e numa breve conversa expliquei-lhes o que se estava a passar e aí as 

coisas melhoraram um pouco.  

 (Reflexão de Aula nº 109 e 110). 

 

 Este ato de constante reflexão não se centra apenas em ajustar o que 

não estava previsto, mas também de reconhecer se as tarefas que havia 

destinado aos alunos estavam enquadradas e promover o que eu desejava. 

Nem sempre tal aconteceu e as alterações ocorreram. Ou seja, enquadro a 

minha prática como sendo fundamentalmente reflexiva e orientada através da 

procura de melhorar mais a cada dia, através da reflexão diária na ação e após 

essa. Com refere Oliveira e Serrazina (s/d), uma prática reflexiva confere aos 

professores e proporciona oportunidades para o seu desenvolvimento. 

 Todavia, este estágio não resultou apenas na reflexão. Uma das funções 

mais difíceis foi a de transportar a teoria para a prática e concretizar tudo isso 

em ações. Como nos diz Matos (2012a), a pluralidade e a natureza das 

funções docentes remetem para a noção de polivalência e alternância que 

permita um vaivém epistémico entre a teoria e a prática. 
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 Com o devido conhecimento dos alunos e do conteúdo, bem como o 

conhecimento pedagógico do conteúdo e o conhecimento do contexto, restava-

me a exigente tarefa de transpor isso para a componente prática no processo 

de ensino. Dei sempre especial atenção a uma boa preparação das aulas, um 

bom conhecimento dos conteúdos a lecionar e à criação de situações de 

aprendizagem enquadradas no contexto, em consonância com as palavras 

repetidas várias vezes pelo PC que “o mais importante é vocês fazerem as 

coisas com intencionalidade.” 

 Sem dúvida, o momento da realização do ensino foi, para mim, o mais 

marcante, por ser o momento da concretização de tudo o que foi planeado, de 

colocar em prática todos os conhecimentos teóricos oriundos da minha 

formação e foi nele que transmiti os meus conhecimentos e estabeleci uma 

relação com os alunos, tentando sempre proporcionar-lhes aprendizagens 

autênticas. 

 

4.1.3.1. Modelos de Ensino: A minha forma de atuação 

 

 Existem vários modelos de ensino apesar de, como afirma Mesquita & 

Graça (2011), não haver nenhum que seja adequado a todos os envolvimentos 

de aprendizagem, a eficácia de ensino deve ser interpretada através do recurso 

a modelos de instrução que forneçam uma estrutura global e coerente para o 

ensino e treino do desporto. 

 É reconhecido que a EF, mais do que outras disciplinas, oferece uma 

grande complexidade de desafios aos professores, pelo que nenhuma outra 

requer a abordagem dos resultados de aprendizagem nos três grandes 

domínios, conhecimento em várias áreas, e em trabalhar em ambientes de 

aprendizagem em constante mudança (Metzler, 2000). 

 Inicialmente, a minha intenção passou por centrar todas as decisões em 

mim, fornecendo pouca ou nenhuma autonomia aos alunos. Nessa perspetiva, 



37 
 

pretendia controlar a turma e evitar situações desconfortáveis que afetassem a 

minha fase inicial de adaptação à nova realidade. Como já foi referido, 

inicialmente um dos meus principais objetivos era criar rotinas organizacionais 

e de funcionamento. Fruto de conversas com colegas mais experientes, o meu 

receio em perder o controlo da turma numa primeira fase era enorme pois, as 

consequências para o futuro poderiam ser desagradáveis. 

  “Nesta primeira aula prática, lembrei-me de uma frase dita pelo nosso 

professor cooperante (“os alunos provocam o caos mas gostam da ordem”) em 

diversos momentos. Notei que quando passavam algum tempo em prática contínua e 

sem receberem qualquer tipo de feedback, alguns elementos começavam a 

destabilizar o bom funcionamento da aula, com algumas brincadeiras que depois se 

iam arrastando até à minha chamada de atenção. Após isto, a aula retomava o bom 

funcionamento e os alunos mostravam-se sempre bastante motivados e empenhados 

na tarefa.” (Reflexão de Aula Nº 3 e 4) 

 

 A frase, proferida e citada acima, pelo meu PC fez-me refletir muito 

acerca de qual deveria ser a minha postura perante os alunos. No entanto, no 

fundo não me sentia bem adotando aquela forma de atuação. Após uma 

conversa com o PC sobre esta temática, este disse-me para agir naturalmente 

e de acordo com as mais diversas situações que poderiam ocorrer, adaptando-

me ao contexto e, se necessário, modificar a minha forma de atuar. Ou seja, 

não devia apresentar-me com uma postura artificial perante os alunos. O 

excerto das reflexões abaixo indicadas, demonstram os frutos desta conversa 

com o PC para uma aula que não correu da melhor forma. 

“No entanto, esta conversa com a turma foi ignorada pela maior parte dos alunos. Esta 

terá sido talvez a pior aula, do ponto de vista comportamental, até ao momento. O 

facto de se tratar de uma aula de ginástica poderá influenciar negativamente a 

motivação dos alunos mas não pode originar situações como as passadas. Procurei 

dar autonomia para que treinassem livremente os elementos gímnicos que estarão 

presentes no esquema final que será avaliado mas tal medida não resultou. A dada 

altura comecei a ter muitos alunos fora da tarefa, demonstrando desinteresse pela 

aula. (…) Na minha opinião, eles não podem ser culpados por esta situação. Enquanto 



38 
 

planeava a aula, assumi os riscos inerentes a uma aula deste género sendo que os 

mesmos se verificaram. Assim, é da minha responsabilidade encontrar uma solução 

para este problema pois, até ao momento, a turma nunca me tinha dado motivos para 

recear as aulas em que lhes forneço bastante autonomia, no entanto, com o que se 

passou nesta aula, irei mudar um pouco a organização das aulas de ginástica no 

sentido de melhorar os pontos que relatei anteriormente. (Reflexão de Aula nº 97 e 98) 

“…senti a necessidade de vincar a minha posição e mostrar-lhes que posso ser menos 

tolerante do que até ao momento, interrompendo algumas vezes a aula e dirigindo-me 

a turma com mais autoridade. Contudo esta não é a minha verdadeira personalidade 

nem me faz sentir totalmente confortável o que talvez seja percetível por parte dos 

alunos. (Reflexão de Aula nº 99 e 100) 

 

 Inicialmente, e ainda coincidindo com o estabelecimento de rotinas 

adotei o Modelo de Instrução Direta (MID) que, segundo Rosado e Mesquita 

(2011), praticamente a globalidade das decisões no que concerne ao processo 

de ensino e aprendizagem está centrado no professor.  

 Ao longo de vários anos, o Modelo de Instrução Direta foi prevalecente 

no ensino da EF, sendo caracterizado por centrar no professor a tomada de 

praticamente todas as decisões acerca do processo de ensino-aprendizagem, 

mais concretamente a determinação do padrão de envolvimento dos alunos 

nas tarefas de aprendizagem (Mesquita & Graça, 2011). Os mesmos autores 

relatam que é fundamental a indicação de critérios de êxito nas tarefas de 

aprendizagem, para que os alunos obtenham um sentido de responsabilidade. 

 No início do ano recorri mais a este modelo devido a alguma falta de 

confiança e para facilitar as tarefas de gestão e controlo da turma. Assim, o 

espaço conferido à autonomia dos alunos era mais reduzido, prevalecendo as 

diretrizes referidas por mim de modo a proporcionar uma elevada atividade 

motora e diminuir os comportamentos desadequados. No entanto, dado à 

existência de diferentes tarefas que o professor realiza durante a aula, ou seja, 

o explicar o exercício (oferecer um modelo visual/verbal), corrigir os alunos 

(monitorizar e avaliar a resposta através de feedback), verificar a sua 
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aprendizagem (alinhamento dos objetivos comportamentos), bem como, ajustar 

o exercício à dinâmica da aula de acordo com a resposta dos alunos, requer 

que o professor detenha ou desenvolva competências de instrução variadas 

(Siedentop & Tannehill, 2000). 

 À medida que fui adquirindo mais confiança, competência e 

conhecimentos, ia sentindo a necessidade de valorizar mais o jogo, recorrendo 

aqui ao Modelo de Ensino dos Jogos para a Compreensão (MEJC). Rosado e 

Mesquita (2011), apontam que este modelo pretende que o desenvolvimento 

das habilidades básicas do jogo seja deslocado para o desenvolvimento da 

capacidade do jogo através da compreensão tática do jogo. Este tipo de 

modelo permite aos alunos perceber o porquê e o para quê, das habilidades 

motoras, através de situações problema, sendo estes estimulados a encontrar 

as soluções. 

 Este tipo de modelo, vem em concordância com aquilo que o PC me 

transmitia, no sentido de dar importância ao jogo, dos alunos perceberem o que 

é o jogo pois, como nos dizia várias vezes, para formar os alunos como 

jogadores existem os treinadores dos clubes. 

 No sentido de fornecer condições óptimas de aprendizagem, ao longo do 

ano fui adotando diferentes posturas e modelos de ensino. Tentando aumentar 

o nível de motivação da turma para a realização das aulas, adaptei algumas 

caraterísticas do Modelo de Educação Desportiva (MED) ao contexto em que 

estava inserido.  

“O início da referida aula, teve um ponto especial, com a mesma a ter início na 

bancada do pavilhão, onde está disponível o quadro interativo. Especial não se deve 

ao facto de ter início no referido lugar, uma vez que, já outras aulas se iniciaram no 

mesmo sítio mas sim, porque formei as equipas/grupos de trabalho que se vão manter 

ao longo do ano letivo, em jeito de aproximação às características do MED (Modelo de 

Educação Desportiva). Assim, passei a informar os alunos acerca da constituição das 

equipas, explicando-lhes a dinâmica que ia começar a implementar nas aulas, 

informando-os acerca das funções do capitão e dos restantes jogadores. O capitão 

apenas será eleito na próxima aula, bem como a assinatura de um “contrato de 
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equipa” que distribuí no final da aula, para que todos se consciencializem acerca das 

regras e do que se pretende com as novas medidas. 

Passando para a prática, logo no aquecimento comecei a notar algum entusiasmo por 

parte dos alunos, tendo observado alguns elementos das equipas a organizar as 

colunas e a incentivar os colegas para o início do aquecimento. Esta aula correu como 

planeado, deixando-me feliz pela forma como vi os alunos organizarem-se nas 

diferentes estações, demonstrando já alguma autonomia para o efeito. 

Tudo isto ainda se encontra sob reflexão e em fase experimental, não querendo dizer 

que tais medidas manter-se-ão até ao final do ano, dando assim possibilidades de 

ajustamento, tendo sempre como principal objetivo o melhor aproveitamento dos 

alunos. (Reflexão de Aula nº 21 e 22) 

 

 Com a adoção de algumas caraterísticas do MED, verifiquei um aumento 

do nível de motivação dos alunos, principalmente nas modalidades de 

ginástica, dança, voleibol e basquetebol. A utilização na integra de todos os 

parâmetros do MED tornava-se muito complicada devido ao método de ensino 

existente na escola (dispersão de estímulos). Assim, adaptei alguns pontos 

como os acima referidos, notando melhorias significativas nas minhas aulas, 

principalmente ao nível da organização. 

“Um dos fatores mais afetados positivamente foi ao nível da organização da aula, os 

capitães, assumindo o compromisso comigo e com a equipa, têm-se mostrado 

bastante capazes de liderar e organizar a sua equipa para cada exercício que se 

pretende.” (Reflexão de Aula nº 31 e 32) 

 Apesar de não possuir um modelo bem definido, fui colhendo de cada 

um as suas vantagens, atendendo ao contexto e às necessidades da turma. 

Desta forma, considero que consegui envolver ativamente os alunos em todo o 

processo de ensino e aprendizagem. 
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4.1.3.2. Dispersão de estímulos: Gestão da aula e Controlo da turma 

 

 A gestão da sala de aula é, certamente, uma das competências mais 

importantes do professor, para que haja um bom clima de aprendizagem, 

socialização e motivação dos alunos e, mesmo, do professor. A boa 

organização do espaço da aula funciona como um dos principais pilares que 

levam o professor e os alunos a obterem o maior empenho e rendimento em 

relação ao tempo de instrução. 

 Bento (2003) afirma que a formação dos alunos deve ser realizada em 

todo o tempo de aula, desde o primeiro até ao último minuto. Sempre que o 

professor conduz a aula sem objetivos educativos, está a desperdiçar tempo. 

 Em relação ao controlo da turma, penso que a experiência adquirida no 

treino facilitou o processo. O estabelecimento de rotinas funcionais com a 

turma logo no início do ano, serviu também para lhes mostrar quais os 

momentos em que há possibilidade de relaxar e os momentos em que devem 

estar empenhados. Exigi sempre o máximo de respeito enquanto comunicava 

com eles, analisando bem os momentos em que podia haver espaço para 

alguma brincadeira, sendo este um dos meus traços característicos enquanto 

professor. Ou seja, os momentos de descontração só aconteciam quando 

achasse que dali não iriam sair problemas futuros, procurando uma boa relação 

professor-aluno. 

 No que diz respeito a esta relação, penso que obtive sucesso não sendo 

poucas as vezes em que obtinha elogios por parte dos alunos, inclusive alguma 

tristeza nas suas caras, no momento da despedida. “É pena o professor não 

ficar cá para o ano, merece uma salva de palmas.” (Frase dos alunos na última 

aula do ano). 

  Com o desenrolar desta relação, foram vários os alunos que 

conversavam comigo sobre assuntos extra aula, inclusive alguns desabafos de 

problemas em suas vidas. Assim, considero que criei um clima agradável não 

só nas aulas mas também em qualquer espaço onde me cruzava com eles. 
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 Respeitando o título deste capítulo, quando me deparei com o método 

de abordagem da ESAS, a minha grande preocupação teve a ver com a gestão 

de uma aula com diversos estímulos e diversas modalidades em simultâneo. 

Apesar de todos os pontos a favor que já mencionei acerca deste tema, aquilo 

que é exigido ao professor na condução das aulas é bastante superior ao 

método tradicional do ensino por blocos. É enorme a quantidade de 

acontecimentos em simultâneo, do feedback a emitir e de todos os pormenores 

que merecem a nossa atenção. 

 Os excertos das reflexões a seguir, demonstram como este assunto foi 

gerido da minha parte bem como outros assuntos respeitantes à gestão da aula 

e controlo da turma. 

“A dada altura tinha um terço do pavilhão a trabalhar voleibol e o outro terço a 

trabalhar basquetebol. Foi notória a motivação e o contentamento dos alunos durante 

a aula, pois trata-se de duas modalidades que a maioria gosta e mesmo aqueles que 

não gostem tanto de uma delas, sabem que durante a mesma aula, vão “jogar” outra 

modalidade de que gostam mais. Assim, para mim, a motivação é essencial para a 

aprendizagem em todos os níveis e em todas as especialidades o que, tal método de 

ensino proporciona em todos os alunos. No entanto, senti que não estava a conseguir 

dar “conta do recado”, estava a sentir dificuldades em fornecer feedback’s para os dois 

grupos da turma (voleibol e basquetebol), podendo tal fator prejudicar a aprendizagem 

dos alunos. Desta forma, a determinada altura tomei a decisão de me centrar mais 

especificamente no voleibol, uma vez que, o que se pretendia era introduzir o uso da 

manchete, habilidade esta que necessita de mais treino e um recorte técnico mais 

fino.(…) Acho que tal decisão acabou por ser benéfica, tendo conseguido ajudar vários 

alunos a suprir as suas dificuldades, cumprindo assim com o principal objetivo. Outro 

fator que me criou alguns problemas foram os momentos de transição de exercícios. 

Tentando ser sempre o mais rápido possível, esta é uma fase da aula que os alunos 

aproveitam muito para conversar e desviar as suas atenções o que requer constantes 

chamadas de atenção, sendo uma fase desgastante para o professor. Estes, têm que 

ser momentos muito bem planeados e de rápido explicação do que se pretende pois 

os alunos, mesmo explicando os objetivos dos dois exercícios (basquetebol e 

voleibol), na altura de transição já não se recordam do que é para fazer, sendo 
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necessário novos momentos de instrução e consequentemente mais tempo empregue 

em questões que não as fundamentais. (Reflexão de Aula nº 55 e 56) 

  

 Abaixo, um exemplo de que com o aumento da experiência, o processo 

de ensino e de criação de exercícios tornou-se facilitado. 

“Após várias reflexões e discussões com os meus colegas de estágio, chegou a hora 

em que já temos cada vez mais conhecimento acerca do processo de ensino-

aprendizagem. Como resultado de um conhecimento mais aprofundado e cada vez 

mais experiência, já possuímos um breve ideia do que pretendemos para cada 

modalidade, ou seja, em 3 ou 4 pontos chaves, conseguimos definir as nossas metas 

no ensino de determinada modalidade. Desta forma, fomos construindo exercícios 

para aplicar na lecionação de cada modalidade dos desportos coletivos. Uma vez que, 

nesta semana os espaços destinados às minhas aulas são os maiores (P2 e C1) e 

mais ajustados para a prática dos desportos coletivos, comecei a pôr em prática o 

produto de algumas semanas de estudo.” (Reflexão de Aula nº 69 e 70) 

 

 Abaixo, um exemplo da minha maior dificuldade sentida que se prendia 

com a emissão de diferentes feedbacks em simultâneo. 

“(…)iniciei a aula com um circuito técnico de voleibol que coloca os alunos em 

constante contacto com o objeto de jogo e é caraterizado por ter uma elevada 

densidade motora. Este circuito engloba gestos técnicos e táticos, sendo necessário 

constante feedback por parte do professor para que os alunos mantenham sempre a 

intensidade que se pretende e para que realizem os exercícios de forma correta para 

não adquirirem maus hábitos. Este é um foco constante da minha parte, neste tipo de 

circuitos, os alunos muitas vezes só se preocupam em executar as habilidades e 

seguir para a próxima estação, não se importando se o fazem corretamente ou não. 

Como não quero que o ensino seja como uma fábrica de produção em série, as aulas 

iniciadas nestes termos possuem desde o início um nível de exigência elevado quer 

para mim quer para os alunos.” 
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 Em baixo, a forma de organização mais utilizada e com melhores 

resultados, atendendo ao contexto (abordagem por dispersão de estímulos). 

Assim, dei início aos exercícios que pretendia para o ensino do andebol. Ao longo do 

ensino desta modalidade, tenho optado por dividir a turma por géneros pois acho que 

a diferença de qualidade é abismal, comparando com outras modalidades. Sempre 

que fiz equipas mistas para o ensino do andebol, a aula nunca correu da forma que eu 

queria, o jogo perdia fluidez e a motivação dos alunos descia à medida que o tempo ia 

passando. Após refletir sobre este assunto, decidi que para o ensino do andebol iria 

dividir a turma por géneros, como se de níveis diferentes se tratasse. Assim que 

coloquei em prática este método, a turma tem evoluído de forma bastante satisfatória 

no que diz respeito a esta modalidade. Através de um exercício padrão com 3 ou 4 

variantes, tenho conseguido fazer com que os alunos entendam cada vez melhor o 

jogo e a qualidade demonstrada agrada-me bastante de aula para aula. Voltando à 

aula, esta fase decorreu de forma positiva, os alunos mais uma vez deram uma boa 

resposta, tendo sido uma fase bastante proveitosa da mesma. Outro aspeto que 

importa salientar é o seguinte, como pretendo que o meu foco esteja totalmente 

assente no ensino do andebol, assim que divido a turma por géneros, as raparigas 

iniciam sempre em jogo de futsal ou voleibol e os rapazes no andebol, trocando ao fim 

de determinado tempo. Deste modo, dispenso toda a minha atenção no andebol, uma 

vez que, na modalidade que está a ser praticada simultaneamente os alunos regulam-

se de forma autónoma e passam a maior parte do tempo dentro da tarefa, não me 

criando problemas organizacionais. (Reflexão de Aula nº 109 e 110) 

  



45 
 

4.1.3.3. Aprimoramento da instrução e do feedback 

 

 O aprimoramento da instrução e do feedback, também foi uma prática 

comum nas minhas aulas. É através da instrução que se especifica um leque 

de informações, determinantes para o sucesso da tarefa, devendo o emissor 

ter em conta a capacidade limitada de atenção do recetor (Godinho, 1999). 

Segundo Rosado e Mesquita (2011), a instrução, dependendo dos diversos 

fatores existentes, dá-se em três momentos: antes da prática; durante a 

prática; depois da prática. Os mesmos autores referem que a instrução antes 

da prática, deve ser concisa, onde se apresentam os objetivos, conteúdos, e 

regras da sessão, terminando com o questionamento aos alunos. 

 O Professor deve emitir o feedback pedagógico, antes, durante e após 

as aulas. Este ato de instrução pode ser caraterizado pelo retorno do 

desempenho do aluno. Deste modo, o feedback é o principal meio do 

Professor, no processo de ensino aprendizagem. No entanto, para Galvão 

(2002), um bom Professor deve conhecer o conteúdo e dominar a metodologia 

para o ensinar. A emissão do feedback deve obedecer a uma sequência lógica, 

compreendendo a fase de diagnóstico e a fase de prescrição, cabendo ao 

Professor, hierarquizar os diferentes erros assinalados, para que na fase 

posterior, possa resolver ditos erros (Rosado & Mesquita, 2011). 

 O período de instrução e feedback pedagógico só termina quando a aula 

acaba. Durante as aulas, houve sempre espaço para a transmissão de 

informação. Principalmente na fase final (reflexão), eram revistos os conteúdos 

da aula, onde questionava os alunos, sobre algumas decisões ou 

comportamentos que eles tomaram nos mais diversos contextos. 

 Ao longo da minha prática tentei ser um professor esclarecido, seguro, 

com um discurso sucinto, focado nos objetivos da aula. Após este período 

questionava os alunos sobre as suas eventuais dúvidas. 

 Posto isto, ou exemplificava, quando me sentia seguro para ser modelo, 

ou pedia a um dos alunos para exemplificar o exercício. Desta forma a 
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demonstração, como reprodução do movimento desejado, facilita a intervenção 

do Professor, no sentido de alcançar a meta pretendida (Godinho, 1999). Esta 

técnica pode funcionar de forma positiva ou de forma negativa. Ou seja, 

devemos ser extremamente cautelosos com a demonstração que realizamos, 

uma vez que podemos estar a cometer erros, que induzem o aluno a reproduzi-

los. 

 

4.1.4. Avaliação do Ensino 

 

 O processo de avaliação deve ser sistemático, contínuo e integral 

(Carrasco, 1985). Por sua vez Cardinet (1993) cit. Por Rosado & Silva (s.d), 

refere-se à avaliação como um processo de verificação de objetivos, em que a 

produção escolar dos alunos é comparada a um modelo pré estabelecido. Na 

verdade, trata-se de um trabalho de discriminar e catalogar informação e de 

tomar decisões, com base em critérios explícitos e implícitos (Rosado & Silva, 

s.d.).  

 Para Coll (1987, p. 125), a avaliação tem duas funções pedagógicas 

principais: “permitir ajustar a ajuda pedagógica às características individuais 

dos alunos mediante aproximações sucessivas e permitir determinar o grau em 

que se obtêm as intenções do projeto educativo /didático”. 

 Neste seguimento, no EP temos como objetivo relativa à avaliação, e 

segundo Matos (2014), utilizar as diferentes modalidades de avaliação, a 

inicial, a intermédia e a final, também designadas por avaliação diagnóstica, 

formativa e sumativa, como elementos reguladores e promotores da qualidade 

do ensino, da aprendizagem e da avaliação do aluno, refletindo posteriormente 

sobre os resultados, visando uma intervenção referenciada ao sucesso. 

 No que diz respeito à avaliação contínua, não foi estruturada nenhuma 

ficha específica pois, a mesma era realizada na grelha de presenças, sendo 

atribuída uma nota para o domínio atitudinal de cada aluno que valia 30% da 
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nota final. Esta é uma norma existente na ESAS e diz respeito aos domínios do 

Eu-Eu (se dei o melhor de mim em determinada aula), o Eu-Tarefa (se mesmo 

perante uma tarefa que não é do meu agrado me apliquei ao máximo) e o Eu-

Outros (se me relacionei de forma correta com os restantes elementos da 

turma).  

 No final de cada aula, os alunos fazem uma autoavaliação numa escala 

de 1 a 10, pertencendo sempre a palavra final ao professor em futura reflexão 

da aula. O objetivo deste processo avaliativo era atribuir a responsabilidade 

aos alunos na sua própria avaliação, convidando-os a fazerem parte integrante 

do processo. Mais concretamente, consciencializá-los da sua atitude e daí 

retirar dividendos em benefício das aulas. 

 Segundo o meu PC, no ato educativo devemos marcar a posição e os 

alunos tem que responder pelos seus atos (ponderar antes de agir). Portanto, 

ao longo dos mais diversos momentos avaliativos, fui aprendendo a sintetizar, 

a comparar estratégias com os resultados obtidos, por forma a continuar ou 

adotar outro método mais eficiente. Avaliar, antepõe o ciclo, reflexão – ação – 

reflexão, servindo para a avaliação como um importante argumento, na tomada 

de decisões. Bento (2003) comenta a importância da avaliação junto da 

planificação e da realização no ensino. O mesmo autor refere que a avaliação é 

uma tarefa central de cada Professor, necessária para o processo de ensino 

aprendizagem. Deste processo, resulta uma dimensão valorativa que 

determina o grau de assimilação de critérios de êxito do aluno. Todo este 

processo valorativo pode ser realizado através de um padrão de referência à 

norma, ou ao critério. Este último foi a minha base na avaliação, recorrendo, 

como mencionei no capítulo do planeamento, aos critérios avaliativos 

estabelecidos pelo Grupo de Educação Física da escola e de acordo com o 

Programa Nacional, que aparecem retratados nos referenciais para as 

diferentes modalidades individuais e coletivas. 

 A minha experiência com mais esta tarefa inerente à profissão docente 

foi bastante rica e produtiva. Ao longo do ano e após vários momentos de 

avaliação, sinto que aprendi imenso e vi o quão difícil é, quantificar o 
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desempenho dos alunos. Os momentos que antecediam as avaliações 

continham muitas conversas com o PC no sentido de otimizar esta fase. No 

entanto, o PC nunca nos disse concretamente o que devíamos fazer, deixando-

nos passar por dificuldades e fazendo com que nós próprios descobríssemos 

erros e dificuldades.  

 Conjuntamente com os meus colegas estagiários, procuramos realizar 

grelhas exequíveis, sucintas e objectivas. O tempo investido na construção das 

mesmas revelou-se fundamental pois, as mesmas nunca contribuíram para o 

aumento da dificuldade destes momentos. 

 Outro assunto relacionado com este tema tem a ver com a predisposição 

dos alunos nestas aulas. Em várias conversas com todo o núcleo de estágio, 

era consensual que os alunos nestes momentos absorviam tudo o que o 

professor dizia. Deste modo, fomos aproveitando muito estes momentos para 

fornecer feedbacks aos alunos, aproveitando a sua maior predisposição para 

absorver tudo o que dizíamos. Assim, as aulas de avaliação foram também 

ótimos momentos de aprendizagem. 
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4.2. Área 2 – Participação na escola e relações com a comunidade 

 Partindo de um entendimento de escola, como uma comunidade de aprendizagem, cuja 

interação entre os membros e com a própria comunidade é fundamental, pode-se, assim, 

perceber que, hoje em dia, o papel do professor é muito abrangente e complexo. Por 

conseguinte, a sua capacidade profissional terá que ir, obrigatoriamente, além das tarefas 

didáticas de planear, realizar e avaliar no contexto do processo ensino e aprendizagem no 

quadro mais vasto da turma. Na realidade, o professor só poderá responder com eficácia às 

múltiplas tarefas para que é solicitado, se compreender e se envolver no contexto global de ser 

professor”.  

(Silva, 2009, p. 9) 

 

 A profissão de professor não se resume e finaliza no contexto da sala de 

aula. Ser professor envolve uma multiplicidade de tarefas exigindo 

competências que vão para além das solicitadas no processo ensino-

aprendizagem. No decurso do estágio um dos traços da identidade que 

sobrevém é a noção que o professor não atua somente no espaço da sala de 

aula e que as suas responsabilidades transcendem o da sua disciplina e 

mesmo o espaço da escola (Batista et al., 2012). 

 Segundo Saraiva (2002), todas as escolas necessitam desenvolver-se 

de forma gradual e acrescenta que “o papel do professor, como principal 

impulsionador e dinamizador será fundamental para o sucesso”. 

 Ciente de que a atividade de um professor não passa apenas pelo que 

acontece em contexto de aula, procurei integrar-me o melhor possível com a 

restante comunidade escolar. Aprender a viver no contexto escolar é um 

processo importante pelo qual qualquer professor, principalmente um 

professor-estagiário, necessita vivenciar para construir a sua identidade 

profissional e pessoal.  

 O primeiro contato com a escola foi no dia 3 de Setembro de 2014, para 

a primeira reunião com o professor cooperante, que nos recebeu antes das 

atividades letivas terem iniciado, aproveitando para nos mostrar toda a escola, 

inteirando-nos de todo o espaço que estaria à nossa disponibilidade. 
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“Aqui serão sempre tratados como colegas e não como estagiários” 
(Professor cooperante) 

 

 Desde o primeiro momento, fomos muito bem recebidos pelo professor 

cooperante e pela restante comunidade. Pelo primeiro, sempre fomos tratados 

como colegas de profissão e como pessoas úteis para a comunidade escolar, 

tentando sempre colocar-nos num patamar igual ao dos restantes membros do 

departamento de Educação Física. Pelos segundos foi evidenciado um bom 

clima de hospitalidade, fazendo-nos sentir que estavam ali pessoas que nos 

queriam ajudar e ensinar. 

 O bom clima que se fez sentir desde o primeiro dia fazia antever um ano 

satisfatório e inesquecível tanto pessoal como profissionalmente. Eu e os meus 

colegas estagiários fomos rapidamente inseridos nas dinâmicas de 

funcionamento da escola e a nossa inclusão no seio da comunidade deu-se de 

forma bastante tranquila. Rapidamente fomos inteirados das diferentes 

atividades que iriam ser realizadas pelo departamento de EF ao longo do ano e 

desde cedo ficamos mentalizados para as diferentes funções de um professor 

na sua relação com a comunidade escolar. 

 Tendo por base o que refere Nóvoa (1995), a identidade não é algo 

adquirido ou uma propriedade ou produto. A identidade é um lugar de lutas e 

conflitos, um espaço de construção de maneiras de ser e estar na profissão. É 

uma construção que premeia a vida do professor com destaque para o 

momento de escolha da profissão, da formação inicial e pelos diferentes 

espaços institucionais onde se desenvolve a profissão. 

 Assim, neste capítulo são apresentadas todas as atividades 

extracurriculares que me permitiram uma ligação entre a escola e o meio 

envolvente, bem como as atividades que visaram a minha integração na 

comunidade escolar. 

4.2.1. Reuniões  

 Perfeitamente inseridos no seio da comunidade educativa da escola, 

foram várias as reuniões nas quais participei ao longo do ano em diferentes 
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âmbitos, como reuniões de departamento, reuniões de núcleo de estágio e 

reuniões de conselho de turma. 

 Ao longo do ano, participei em várias reuniões com o departamento de 

Educação Física. Estas reuniões pretendiam debater diversos assuntos, tais 

como, as diferentes atividades extracurriculares a realizar ao longo do ano, no 

início foram analisados os quadros referenciais da disciplina (uma espécie de 

mini programa nacional de EF, adaptado para a realidade da escola), bem 

como os parâmetros de avaliação para a disciplina. Foram também debatidos 

alguns problemas que iam surgindo ao longo do ano, como problemas com as 

instalações, materiais, etc. Devido à atual conjectura foram, também, muitas 

vezes debatidos os problemas inerentes à medida legislativa de as 

classificações atribuídas na disciplina de EF no ensino secundário terem 

deixado de contar para o cálculo da média de ingresso no ensino superior. 

“…na ordem de trabalhos foram também referidas as atividades extracurriculares do grupo e do 
desporto escolar, ajustando-se algumas datas…” 

Excerto de uma reflexão da reunião do departamento de EF 

“…os problemas inerentes à decisão do governo relativamente à nossa disciplina são cada vez 
mais evidentes e os seus efeitos são preocupantes para a generalidade dos professores…”   

Excerto de uma reflexão da reunião do departamento de EF 

 

 Em relação às reuniões do conselho de turma, participei em todas 

juntamente com o meu professor cooperante. Uma antes do início das 

atividades letivas e as restantes no final de cada período. Nelas foram 

debatidas informações relevantes sobre todos os alunos da turma e, também, 

discutir e atribuir as notas, nas reuniões de final do período. Este tipo de 

informação ajudou-me a perceber o processo de atribuição de notas e a 

conhecer melhor os meus alunos, fora das minhas aulas. 

 

“…sem qualquer preparação e sem contar com tal situação, foi-me dada a palavra para falar 

um pouco acerca da turma e sobre alguns casos excecionais que pudessem ser relevantes. 

Um pouco atrapalhado, falei de modo geral no comportamento, empenho e atitudes da turma 
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nas minhas aulas, tendo este procedimento sido repetido pelos restantes professores da 

turma.” 

Excerto de uma reflexão da reunião de Conselho de Turma 

 Por último, relativamente às reuniões de núcleo de estágio, estas foram 

realizadas todas as quintas-feiras de manhã, ao longo do ano letivo. Tinham 

como objetivo reunir com o PC, no sentido de orientar as tarefas que íamos 

executando, refletir sobre as aulas e o nosso desempenho e debater outros 

assuntos que fossem pertinentes. Estas reuniões foram um grande apoio, 

orientando o nosso trabalho, esclarecendo dúvidas e ajudaram a resolver 

problemas que iam surgindo. Contribuíram muito para o meu crescimento ao 

longo do ano, através das constantes reflexões, troca de conhecimentos e 

partilha de ideias. 
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4.2.2. Troféu ESAS 

 

 Uma das atividades onde eu e o restante núcleo de estágio estivemos 

inseridos foi no Troféu ESAS, sendo uma prova realizada há vários anos nesta 

escola e que movimenta todo o departamento de EF, é a mais relevante de 

todas as atividades organizadas por este departamento. 

 É uma prova tripartida pelos três períodos letivos, ou seja, no final de 

cada período é realizada uma atividade que está inserida nas provas do troféu 

e que reverte para a definição do seu vencedor. 

 A origem de uma competição com estes parâmetros assentou na ideia 

de tentar resolver o problema da adesão dos alunos às atividades 

extracurriculares, principalmente aquelas que não correspondiam aos gostos 

pessoais destes. Assim, com a oferta de atividades de natureza diversa e a 

obrigatoriedade de uma participação regular nas três provas, condição imposta 

para as equipas se habilitarem a ganhar o troféu, os problemas de adesão 

podiam ser resolvidos. Por outro lado, a sua origem teve também como ideia, 

oferecer aos alunos uma experiência de prática desportiva complementar 

daquelas que decorrem nos PNEF. 

 As provas constituintes do troféu durante este ano letivo foram a “Prova 

de Orientação – Score 100”, a “Feira de Aventura” e a “Prova de Canoagem”. O 

nosso envolvimento em todas estas provas permitiu obter uma melhor noção 

de todo o trabalho envolvente, principalmente naquela que foi organizada pelo 

núcleo de estágio, a “Feira de Aventura”. O nível de participação bem como os 

aspetos que importam referir acerca de cada uma das provas, serão relatados 

nos próximos pontos. 
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4.2.2.1. Prova de Orientação – Score 100 

 

 A primeira atividade consistiu numa prova de orientação – score 100, 

que tinha como vencedor a equipa que conseguisse ficar o mais próximo 

possível dos 100 pontos e no menor tempo possível. Para tal, os pontos 

balizados no mapa da corrida tinham diferentes pontuações, ficando a cargo da 

equipa a decisão da rota a seguir. Este modelo de prova incitava a cooperação 

em equipa e o sentido de orientação dos alunos num espaço que foi a 

Universidade do Minho em Braga. O principal cérebro por detrás de toda a 

organização desta prova foi o nosso Professor Cooperante, o que nos deu a 

oportunidade de o auxiliar na sua organização e de perceber melhor todos os 

passos a serem dados para organizar este tipo de atividades.  

 O facto de termos estado muito próximos de todos os passos que foram 

dados permitiu que nós, núcleo de estágio, percebêssemos a dinâmica 

necessária para a organização da prova, sendo esta uma das nossas missões 

para esta fase, uma vez que, a segunda prova do troféu seria organizada pelo 

núcleo de estágio. No dia da prova também assumimos algumas tarefas como 

o controlo de partidas e chegadas, verificação de cartões de controlo e recolha 

de balizas no terreno.   

 Assim, tratou-se de uma atividade muito rica para toda a comunidade 

escolar e em especial para os alunos participantes. O formato da prova apelava 

ao uso do cálculo, da perceção do espaço, da orientação e da velocidade, 

tendo não só um caráter lúdico mas também rico no uso de diferentes 

capacidades.  

 

4.2.2.2. Feira de Aventura 

 

 A segunda atividade do Troféu ESAS consistiu numa Feira de Aventura. 

Além da particularidade de ser a atividade organizada pelo núcleo de estágio, 
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esta é uma prova onde constam diversos jogos de caráter mais lúdico que 

proporcionam aos alunos experiências únicas em casos como o tiro com arco, 

o circuito de trotiskate, a subida ao telhado do pavilhão com cordas (“toca o 

sino”), entre outras. A originalidade e a diversificação de oferta devem estar 

presentes nesta prova.  

 A nossa imagem e capacidade de organização de um evento estavam 

em jogo com a realização desta prova. Como tal, exigiu do núcleo de estágio 

um trabalho em equipa, apelando-se ao espírito crítico de cada elemento para 

atender a todos os pressupostos que eram necessários cumprir. Foi essencial 

saber exatamente o que era pretendido para que, antecipadamente, fossem 

delineadas todas as tarefas. A criação dos desafios tendo em conta os 

recursos materiais e espaciais, a distribuição de tarefas, a elaboração de um 

regulamento de prova e o pensar em todos os “ses”, proporcionou uma 

experiência bastante lucrativa em termos de conhecimentos deste tipo de 

situações. 

 Com o empenho de todos os intervenientes e com a dinâmica de 

organização criada pelo núcleo de estágio, a atividade decorreu sem situações 

inesperadas e todos os participantes mostraram-se satisfeitos. Os feedbacks 

que recebemos por parte dos restantes professores de Educação Física da 

escola, encheu-nos de orgulho pelo produto do nosso esforço e dedicação na 

organização desta prova. 

 

4.2.2.3. Prova de Canoagem 

 

 A terceira e última atividade do troféu ESAS decorreu no final do ano 

letivo com a realização da prova de canoagem. Um elevado número de alunos 

deslocou-se até à praia fluvial de Prado para um dia recheado de diversão, 

marcando o encerramento do ano letivo 2014/2015.  
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 Neste dia os alunos tiveram oportunidade de realizar uma prova de 

canoagem que contava para efeitos de classificação do troféu. O espaço era 

excelente para desfrutar do sol, juntar os amigos e passar um dia divertido em 

contacto com a natureza. O local dispunha ainda de uma rede de Voleibol que 

foi utilizada quer por alunos quer por professores. 

 Eu e o meu núcleo de estágio desempenhámos diversas tarefas durante 

o tempo em que os alunos estavam na prova de canoagem como integrar o 

caiaque salva vidas que estava permanentemente dentro de água, cronometrar 

e registar os tempos de cada equipa e controlar a correta execução do 

percurso definido. 

 Sendo a prova mais aguardada pelos alunos, este dia revelou ser muito 

mais que o dia da canoagem. Os alunos aproveitaram-no como um momento 

de alívio do “stress” de um longo ano de estudo, conviver com os professores 

num clima mais informal e criar laços mais sólidos com a comunidade presente. 

 Para mim, foi um dia marcante pois tratou-se de certa forma do evento 

culminante do ano de estágio. O convívio com os restantes professores em 

conversas informais, o aproximar dos alunos num clima de diversão e os 

diversos elogios ouvidos deixaram o sentimento de que todo o esforço valeu a 

pena e que simples momentos podem ser inesquecíveis. 

 

4.2.3. Desporto Escolar: Ginástica 

 

 De todas as experiências relativas ao capítulo 4 deste relatório, a minha 

participação no DE superou qualquer expetativa que tinha. As vivências 

relativas ao DE refutaram a opinião e a ideia que tinha acerca de como tudo se 

organiza. Enquanto aluno experienciei uma oferta pouco organizada e sem um 

seguimento lógico que me levou a construir uma opinião pouco positiva sobre o 

DE. No entanto, com o que tive oportunidade de vivenciar na ESAS verifiquei 

que existem realidades diferentes e mais positivas do que aquelas que 
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vivenciei enquanto aluno. A ginástica é a modalidade praticada no DE e uma 

das imagens de marca da escola, contando com a participação de uma enorme 

quantidade de alunos, que se orgulham de pertencer ao grupo de ginástica. 

 A minha intervenção centrou-se no grupo dos 15 aos 18 anos em que o 

trabalho realizado já possuía um elevado grau de profissionalidade e os 

objetivos já eram mais ligados ao rendimento. Uma vez que este é um projeto 

com continuidade ao longo dos anos, a minha entrada neste grupo teve de ser 

gradual. No início, senti enormes dificuldades em acompanhar este grupo, o 

nível de exigência, os objetivos delineados e a quantidade de informações 

novas para mim colocaram alguns entraves à minha inclusão no seio do grupo. 

Toda a formação que tive relativamente à ginástica durante o meu percurso 

académico, revelava-se insuficiente para atender o nível de exigência que me 

era pedido. Os alunos já se autoregulavam e realizavam todo o treino sem 

orientação, tendo apenas necessidade de alguém que os corrigissem em 

pormenores que se revelavam fundamentais.  

 Com a ajuda de outros professores da escola, esta foi uma oportunidade 

de desenvolver o meu conhecimento na ginástica e de observar que quando as 

coisas são realizadas com significado e com um sentido lógico, os resultados 

tendem a ser bastante satisfatórios. 

 

4.2.4. A direção de turma 

“O DT é, antes de mais, um Educador. (...) O DT assume-se com o papel de “tutor” (...) 

definindo-se como um professor que conhece bem os seus alunos...” (Silva, 2007, p. 45). 

 A profissão do professor também pode passar pelo cargo de Diretor de 

Turma, sendo imprescindível o seu acompanhamento e compreensão ao longo 

do ano de Estágio Profissional. Assim, como parte integrante das normas 

orientadoras de estágio profissional, a relação com o Diretor de Turma (DT) é 

sugerida para que o professor estagiário compreenda o seu papel, ao nível da 

gestão e organização, assim como, e principalmente, ao nível da intervenção 

com os alunos e seus pais e encarregados de educação (Matos, 2014). 
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 Por motivos profissionais, não me foi possível realizar um 

acompanhamento muito aprofundado ao trabalho do diretor de turma. No 

entanto, estive presente em vários momentos que me permitiram entender de 

uma forma explícita, as principais funções do diretor de turma. 

 Baseando-me nesta experiência, posso constatar que o DT exerce um 

papel crucial e de enorme responsabilidade nas escolas, assumindo-se como o 

principal responsável pela gestão curricular para além de se assumir como 

professor, mediador, gestor e líder de grupos pedagógicos. 

 As minhas vivências relativas a esta temática ocorreram 

maioritariamente no início do 1º período onde tive a oportunidade de colaborar 

junto com a DT no processo de caraterização da turma, onde passei a 

conhecer de uma forma mais pormenorizada os meus alunos. Nesta fase fiquei 

responsável por colocar todos os dados recolhidos numa plataforma virtual de 

acesso restrito aos docentes. Tive também oportunidade de esclarecer 

algumas dúvidas em conversa com a DT que se mostrou sempre disponível e 

atenciosa, elucidando-me em alguns pontos referentes a este cargo tão 

importante.  

 Após esta fase, houve uma troca da diretora de turma e consequente 

novo horário de atendimento aos encarregados de educação o que 

impossibilitou a minha continuidade na acessória à DT, por motivos 

profissionais. No entanto, tratou-se de uma oportunidade única de 

aprendizagem, de colaboração e de entendimento, daquilo que são as funções 

do diretor de turma. 

     Postic (1984) refere que a atividade dos diretores de turma pode ser 

considerada insubstituível. Afirma que lhes compete, muitas vezes, em estreita 

aliança com os demais professores da turma, resolver os problemas mais 

urgentes, representados por uma panóplia de dificuldades dos alunos. Assim, a 

comunicação entre os professores da turma deve ser uma constante para que 

se possam adotar estratégias em comum para a turma ou até identificar 

necessidades individuais para um determinado aluno. 
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4.3. Área 3 – Desenvolvimento Profissional: A Atitude dos Alunos face à 

Disciplina de Educação Física 

4.3.1. Resumo 

A importância da prática de atividade física no desenvolvimento e crescimento 

equilibrado das crianças e adolescentes, bem como na aquisição de estilos de 

vida saudáveis, está comprovada por vários estudos do conhecimento público. 

Esta importância engloba inúmeros benefícios, quer ao nível do 

desenvolvimento, quer ao nível da melhoria e manutenção de condição física, 

da saúde e do rendimento escolar. 

Sendo a Educação Física a principal disciplina que promove a atividade física, 

o atual panorama da sua (des)valorização causa dificuldades aos seus 

professores, na gestão do processo de ensino. Assim, esta problemática 

despertou o meu interesse em avaliar as atitudes dos alunos face à disciplina, 

o gosto pela mesma e também a importância que os alunos atribuem à 

educação física para a sua formação global. Pretendo também verificar se a 

variável género influencia as suas atitudes face à disciplina. 

Para o efeito, foram inquiridos 70 alunos do ensino secundário (10º ano), dos 

quais 36 raparigas (51,4%) e 34 rapazes (48,6%) com idades compreendidas 

entre os 15 e os 18 anos. Estes responderam ao Questionário de Atitudes dos 

Alunos face à Educação Física (QAAEF) que avalia as seguintes dimensões: 

“gosto dos alunos pela Educação Física e suas matérias, bem como a 

satisfação/prazer dos mesmos nas aulas dessa disciplina”; “importância da 

Educação Física” e atitude global. 

Os resultados mostraram que os alunos, de uma forma geral, têm uma atitude 

positiva face à Educação Física. No que diz respeito à comparação das 

atitudes dos alunos face à Educação Física entre os diferentes sexos, verificou-

se que o masculino possui uma atitude mais positiva no fator “gosto pela 

Educação Física e suas matérias” e “satisfação/prazer nas aulas da disciplina”, 

e na atitude global. 

PALAVRAS-CHAVE: ATITUDES, GÉNERO, ENSINO, EDUCAÇÃO FÍSICA. 
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4.3.2. Introdução 

 Um dos principais objetivos da ação educativa dos professores é 

desenvolver nos alunos atitudes adequadas face à escola e às matérias 

disciplinares de modo a facilitar ou potenciar a sua aprendizagem (Pereira, 

2008). Devido a este facto o nosso estudo irá centrar-se na temática referente 

às atitudes dos alunos face à disciplina de Educação Física em função do 

género. Um fator impulsionador para este estudo incidiu no facto de as 

classificações da disciplina por nós lecionada ter deixado de contar para o 

cálculo da média de ingresso no ensino superior, exceto cursos de Educação 

Física e Desporto, a partir de 2012, por determinação do Sr. Ministro da 

Educação do atual governo (Dec. Lei 139 / 2012).  

 Em reflexões juntamente com o meu núcleo de estágio e restante 

departamento de Educação Física da escola em que realizei o meu estágio, 

constatou-se que a atitude dos alunos face à disciplina de Educação Física tem 

vindo progressivamente a regredir desde o ano letivo 2012-13. A opinião do 

Departamento de Educação Física da ESAS é unânime: Os alunos têm vindo a 

deixar de responder com empenho às exigências da matéria de ensino ou 

mesmo de participarem nas atividades das aulas. O número de pedidos de 

dispensa é enorme e pior, já há alunos que se recusam a participar em 

determinadas atividades da aula, principalmente aquelas que exigem esforço 

físico e superação. Esta problemática despertou o meu interesse em avaliar as 

atitudes dos alunos face à disciplina, o gosto pela mesma e também a 

importância que os alunos atribuem à educação física para a sua formação 

global. 

 Tendo como comparação alguns estudos anteriores relativos a esta 

problemática que serão referenciados em posterior capítulo, pretendo 

estabelecer uma comparação entre os diferentes anos em que estes se 

realizaram de modo a ter uma perspetiva acerca da evolução e/ou regressão 

das atitudes dos alunos face à disciplina e a importância que estes lhe 

atribuem.  
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 No contexto educativo alguns autores consideram que as atitudes dos 

alunos são fatores que antecedem a aprendizagem, pelo que se são positivas 

em relação a esta última podem favorecê-la, ao invés, se são negativas podem 

prejudica-la ou atuar contra ela (Beltrán, 1994). 

  Por outro lado, o conhecimento das atitudes dos alunos face à Educação 

Física pode representar um relevante instrumento na ação educativa do 

professor, uma vez que permite verificar se os alunos gostam ou não da 

referida disciplina e ainda qual a melhor forma de modificar, no sentido positivo, 

essas mesmas atitudes. 

  Torna-se assim pertinente compreender as atitudes dos alunos 

perante a disciplina, percebendo qual o nível do seu gosto pela mesma e a 

importância que lhe é atribuída para formação global dos alunos. A 

compreensão destes fatores poderá ser útil ao professor para ajustar de 

maneira mais eficiente as suas estratégias de ensino para cumprir os objetivos 

de aprendizagem estabelecidos e contribuir para desenvolver junto dos alunos 

novas competências, capazes de alterar atitudes negativas e assim alertar para 

a importância da Educação Física.  

 Como referem Silverman e Subramaniam (1999), as atitudes dos alunos 

perante a Educação Física podem influenciar a sua futura participação em 

atividades físicas e que a promoção de boas atitudes é um componente 

importante no desenvolvimento de um estilo de vida ativo no seio da juventude. 

Pereira (2012) refere também que o conhecimento das atitudes dos alunos 

pode representar um importante instrumento na ação educativa do professor, 

uma vez que permite verificar se os alunos gostam ou não da disciplina e assim 

encontrar a melhor forma para modificar no sentido positivo as atitudes 

negativas 

 Nesta investigação iremos utilizar a variável género, uma vez que, os 

estudos têm mostrado diferenças de perceções e interesses em função do 

sexo dos alunos.  
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 Assim, são objetivos deste estudo: 

 Analisar as atitudes dos alunos face à Educação Física; 

 Verificar se a variável género influencia as suas atitudes face à disciplina 

de Educação Física. 
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4.3.3. Revisão da literatura 

 

 Existem inúmeras pesquisas que referem os benefícios da Atividade 

Física, a nível da saúde e o seu impacto sobre os aspetos psicológicos e 

cognitivos. Nós, professores de Educação Física somos os principais 

responsáveis por promover nas escolas comportamentos de uma vida ativa e 

de combater o sedentarismo. Assim, as experiências dos alunos nas aulas 

deverão ser positivas de modo a potenciar atitudes favoráveis que permitam 

primeiramente adquirir aprendizagens e assim influenciar a participação futura 

dos jovens em atividades físicas. 

 Segundo Ernst, Fenster, Langford e Stelzer (2004), existe uma forte 

correlação entre o crescimento das atitudes negativas em relação à EF e a 

diminuição dos níveis de atividade física, à medida que os jovens envelhecem. 

É na adolescência que se formam atitudes e hábitos para a vida. Se nestas 

idades não forem promovidas atitudes positivas em relação à disciplina de EF e 

à atividade física, em geral, essas atitudes poderão nunca vir a ser adoptadas. 

 Neste contexto, segundo a “lei do efeito” de Thorndike (1927 cit. por 

Ishee 2002) os indivíduos tendem a repetir momentos de que gostam. Assim, 

parece ser importante que os professores de EF conheçam as preferências dos 

alunos, para lhes poderem oferecer diferentes opções (Ishee 2002). Para 

Coelho (2000), é importante que os professores avaliem as percepções dos 

alunos para assegurarem que as suas experiências em EF estejam a ter um 

efeito positivo.  
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4.3.3.1. Definição de atitude 

 

 Antes de mais, para uma melhor compreensão deste tema de estudo, 

convém esclarecer o conceito de atitude e as suas formas de manifestação. 

 De acordo com a literatura revista, o entendimento do conceito de 

atitude não é consensual.  

 De acordo com Pereira (2009) considera-se que as atitudes são 

constituídas por três componentes: cognitiva, afectiva e comportamental 

(Pereira, 2009).  

 A componente cognitiva reporta-se às crenças e aos pensamentos que 

se mantêm sobre o objeto da atitude (por exemplo, um aluno acreditar que a 

matéria de ensino – Judo é uma atividade física e desportiva violenta). A 

componente afectiva, a mais caraterística das atitudes, refere-se aos 

sentimentos de atração ou rejeição face a determinada coisa ou objeto (por 

exemplo, o aluno ao pensar nas aulas de Judo fica assustado). Por último, a 

componente comportamental diz respeito à tendência para agir de uma 

determinada maneira que é relevante segundo a atitude do sujeito (por 

exemplo, o aluno evitar ou recusar participar nas aulas da matéria de ensino – 

Judo) (Pereira, 2009). 

 Existem ainda outras definições de atitude. Por exemplo, Morissette e 

Gringas (1993) referem que a atitude “é uma disposição interna que se traduz 

por reações emotivas moderadas que são apreendidas mas experimentadas 

cada vez que essa pessoa está em presença de um objeto, uma ideia ou 

atividade. Por outro lado, Silverman e Subramaniam (1999) afirma que a 

definição de atitudes é muito vasta, reforçando que estas são uma componente 

muito importante do comportamento humano, premiando tudo aquilo que 

fazemos. Os mesmos autores referem que estas influenciam o começo ou a 

continuação de certas atividades, bem como a obtenção do sucesso em certas 

áreas. 
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 Para Hagger, Chatzisarantis e Biddle (2002) a atitude representa uma 

avaliação psicológica de determinado objeto com base em atributos como bem-

mal, benéfico-prejudicial, agradável-desagradável. 

 Em relação à função que as atitudes têm para um indivíduo, os autores 

Grunspun e Grunspun (1982) debruçaram-se sobre este tema e analisaram as 

funções principais. Em primeiro lugar, os autores evidenciaram que as atitudes 

ajudam os indivíduos a compreender o mundo que os rodeia, simplificando 

uma entrada muito complexa procedente do seu meio ambiente. Em segundo 

lugar, as atitudes protegem a sua autoestima, fazendo o possível para evitar 

verdades desagradáveis sobre si mesmo. Em terceiro lugar, ajuda no 

ajustamento, num mundo complexo, fazendo com que cada indivíduo reaja de 

modo a aumentar, ao máximo, suas recompensas procedentes do meio 

ambiente e por último as atitudes, permitem aos indivíduos expressarem os 

seus valores fundamentais. Portanto, as atitudes têm função explícita na 

economia da personalidade. 

 Em suma, o conhecimento das atitudes dos alunos face à Educação 

Física representa um importante instrumento na ação educativa do professor, 

permitindo verificar se os alunos gostam ou não da disciplina e ainda qual a 

melhor forma de modificar, no sentido positivo, essa mesmas atitudes. 

 

4.3.3.2. Atitudes dos alunos face à Educação Física 

 

 A atitude do aluno é uma edificação importante que merece atenção por 

parte dos intervenientes no processo educativo. A propósito de compreender 

as atitudes dos alunos face à Educação Física, as suas crenças e sentimentos 

devem ser tidos em conta nesta equação. Esta visão de atitude permite que os 

profissionais e os pesquisadores criem bons ambientes que ajudam a sustentar 

e aumentar a aprendizagem do aluno. Quando estes se sentem confortáveis, 

acreditam nas suas competências e inseridos num ambiente positivo, a 

aprendizagem ideal do aluno irá ocorrer. Por outro lado, se as componentes 
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cognitivas e afectivas da atitude são afetadas negativamente no ambiente de 

aprendizagem, as atitudes dos alunos podem manifestar-se no sentido de não 

gostar ou não quererem participar na atividade física (Subramaniam e 

Silverman, 2007).  

 Um aspeto que importa referir é a importância que a Educação Física 

pode assumir na melhoria das atitudes dos alunos, uma vez que, os resultados 

de vários estudos efetuados no âmbito do ensino básico põem em evidência 

que a prática da Educação Física escolar desenvolve uma atitude mais 

favorável dos alunos face à escola (Delfosse, Cloes, Ledent e Piéron, 1994 cit. 

por Pereira, 2009). 

 Desta forma, parece-me agora conveniente dar a conhecer algumas 

pesquisas que têm sido realizadas pelos investigadores sobre o estudo das 

atitudes dos alunos face à disciplina de Educação Física. 

 Quanto às investigações acima referidas, existe um consenso que na 

generalidade os alunos têm uma atitude positiva para com a disciplina (Pereira, 

2008; Pereira, Costa e Diniz, 2009; Petrica, Grilo, Orfão e Roque, 1999; 

Santos, 2001; Brandão, 2002; Madanços, 2012; Leal, 1993 cit. por Silvares, 

2013).  

 Santos (2001) estudou no nosso país as atitudes de 49 alunos do 9º ano 

de escolaridade relativamente à Educação Física. O autor verificou que os 

alunos gostam da disciplina, consideram-na importante e por isso demonstram 

ter atitudes positivas nas aulas. Em conformidade com esta ideia surge 

também o estudo efetuado por Brandão (2002) que em 410 jovens portugueses 

do 12º ano pretendeu compreender as atitudes demonstradas e a importância 

atribuída pelos alunos em relação à disciplina de Educação Física. O autor 

concluiu que os alunos na sua globalidade, mas mais especificamente os do 

sexo masculino, manifestam atitudes positivas, considerando-a importante para 

a sua formação educativa. Contudo e comparativamente com as outras 

disciplinas, os alunos são da opinião de que a Educação Física é das que 

menor importância tem. Na mesma direção de pensamento também está o 
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estudo realizado por Pereira (2008). O autor analisou as atitudes de 198 alunos 

do 9º ano de escolaridade, tendo constatado que de um modo geral os alunos 

apresentam uma atitude favorável face à Educação Física, mas que apenas 

aproximadamente metade dos sujeitos inquiridos concorda que esta disciplina 

é importante para a sua formação global e que esta é tão importante quanto as 

outras disciplinas. Madanços (2012) também realizou um estudo com 130 

alunos do ensino básico em que procurou entender as atitudes perante a 

disciplina de Educação Física. Apurou que de um modo geral os alunos 

possuem atitudes favoráveis face à disciplina, sendo os indivíduos do sexo 

masculino aqueles que manifestam maior interesse. Também Leal (1993 cit. 

por Teixeira, 2013) numa investigação bastante interessante que desenvolveu 

sobre este tema, concluiu num estudo realizado com uma amostra de 257 

alunos do ensino secundário e do 2º e 3º ciclos que a disciplina de Educação 

Física é destacadamente a preferida pelos alunos do 2º e 3º ciclo e igualada 

pela Matemática no ensino secundário; a grande parte dos alunos diz gostar ou 

gostar muito da disciplina de Educação Física (71,5%); a maioria dos alunos 

gosta das matérias de ensino da disciplina; 49,4% dos alunos, portanto 

metade, afirma que a Educação Física é importante para a sua formação 

global. 

 Concluída esta parte de revisão da literatura, foi possível observar que 

de uma forma geral os alunos têm uma atitude positiva face à Educação Física. 

Com estes resultados será de esperar que a minha conclusão acerca do tema, 

vá de encontro ao que já foi apresentado. 

 

4.3.3.3. O Género e a Educação Física 

 

 A variável independente que inseri no estudo foi a variável “género”. 

Esta variável encontra-se em diversas investigações desta temática, não 

existindo ainda um consenso sobre as diferenças significativas entre os dois 

géneros, mesmo que os valores obtidos por várias pesquisas, tendem a referir 
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que o sexo masculino possui uma atitude mais favorável face à disciplina 

(Gonçalves, 1998; Leal, 1993; Mourão, 1997 cit. por Pereira, Costa e Diniz, 

2009). 

 Segundo Brandão (2002), com a promoção da igualdade de 

oportunidades no acesso à educação, a escola tornou-se um dos lugares 

privilegiados da diversidade cultural. Neste contexto, coloca-se-lhe o desafio e 

o dever de contribuir para que a sociedade se torne mais atenta, mais aberta, 

mais recetiva e mais positiva face à sua própria pluralidade étnica e cultural. No 

currículo joga-se, sem dúvida, uma parte importante deste desafio, sendo 

tarefa fundamental da escola integrar a pluralidade, para que nela todos se 

possam reconhecer e encontrar o seu espaço. 

 Centrando-se mais na Educação Física em particular, Fernández-Balboa 

(1993 cit. por Pereira, 2013), afirma que as escolas funcionam de acordo com 

uma ideologia patriarcal, que assenta na hegemonia masculina. Esta ideologia 

patriarcal é promovida pela oferta de atividades que privilegiam 

predominantemente a competição, a força e a velocidade. Ao apresentar 

opções que tradicionalmente se identificam com as atividades masculinas 

apropriadas, os professores, os currículos e a EF escolar continuam em muitos 

aspetos a reproduzir, mais do que a desafiar, o estereótipo do género. 

 A sociedade é obsessiva no estereótipo, correspondendo a um modelo 

comportamental masculino e feminino estereotipado e consequentemente as 

mulheres tendem a ser estereotipadas como menos competentes atleticamente 

que os homens (Eccles e Harold, 1991), pois ao longo do tempo foram 

construídos mitos sobre a habilidade dos sexos baseado nas suas biologias 

(Williamson, 1996, cit. por Santos, 2001). 

 No que diz respeito a pesquisas realizadas com a mesma variável, 

temos o exemplo de Pereira, Costa e Diniz (2009), que na sua pesquisa 

utilizaram uma amostra de 198 alunos do 9º ano de escolaridade e verificaram 

existirem diferenças significativas nas atitudes face à Educação Física entre os 
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alunos do sexo masculino e feminino sendo que os primeiros manifestam uma 

atitude mais favorável que os últimos. 

 Santos (2001) encontrou na sua pesquisa com alunos do 9º ano de 

escolaridade, diferenças entre os sexos, sendo que os seus resultados 

demonstraram o seguinte: as raparigas consideraram suficiente a carga 

horária. Ao contrário dos rapazes, quase 3/4 considerou serem poucas aulas. 

As raparigas manifestaram uma diminuição do interesse nos saltos em 

ginástica expressa no gosto e um aumento das baixas perceções de 

competência comparativamente com os rapazes. O interesse dos alunos é 

diferenciado pelo género nas atividades desportivas e nas unidades estudadas. 

Os rapazes gostam mais pela alegria que a competição proporciona, têm uma 

maior perceção de competência positiva e consideram mais importante nas 

razões da aptidão. As raparigas classificam mais o gosto pelos aspetos sociais, 

pelo professor, pelo divertimento e menos pela competição. 

 Num estudo realizado por Brandão (2002), em alunos/alunas (n=410) do 

12º ano de escolaridade, com idades compreendidas entre 16 e 20 anos, 

procurou-se analisar as suas atitudes face à Educação Física. Distingue-se que 

são poucos os aspetos da aula que desagradam a ambos os sexos. Aos 

rapazes desagrada-lhes particularmente o tempo disponível para a disciplina, 

que consideram escasso; o fator que mais desagrada às raparigas refere-se à 

sua falta de habilidade para a prática desportiva e 50% dos inquiridos 

consideram a Educação Física como uma disciplina de menos importância; 

 Por outro lado, Duarte (1992 cit. por Pereira, 2013), num importante 

estudo relativo às atitudes, refere que os rapazes manifestam perceções 

menos favoráveis do que as raparigas face à EF escolar. Esta autora justifica 

esta inconsistência relativamente a outros estudos atitudinais, sugerindo que os 

rapazes, quando comparados com as raparigas, consideram esta disciplina, 

aquém das suas expectativas. 

 Em suma, existem resultados sobre este tema que se confrontam, uma 

vez que os autores defendem que existem diferenças significativas entre os 
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sexos, enquanto outros apresentam resultados diferentes. No entanto, quando 

são encontradas diferenças, o sexo masculino tende a ter uma atitude mais 

positiva em relação à disciplina. Assim, espero com os meus resultados 

elucidar melhor este dilema. 

 

4.3.4. Metodologia 

 

4.3.4.1. Amostra 

A amostra é constituída por 70 alunos, dos quais 36 raparigas (51,4%) e 34 

rapazes (48,6%) com idades compreendidas entre os 15 e os 18 anos, de 3 

turmas do 10º ano de escolaridade da Escola Secundária Alberto Sampaio 

situada na cidade de Braga. 

4.3.4.2. Instrumento 

 

Questionário de Atitudes dos Alunos face à Educação Física (QAAEF) 

Para compreender as atitudes dos alunos face à disciplina de Educação Física, 

será utilizado o QAAEF, já construído e validado por Pereira, Costa e Diniz 

(2009). A utilização deste questionário deve-se ao facto de já estar validado 

para a população portuguesa e a amostra utilizada nessa validação foram os 

estudantes, tal como a amostra que utilizarei. 

 O QAAEF é formado por 10 itens e comporta dois fatores: 1 – o gosto 

dos alunos pela Educação Física e a sua satisfação com as aulas da disciplina 

(7 itens); 2 – a importância da Educação Física no processo de formação dos 

alunos (3 itens). A escala de resposta é do tipo Likert de 5 pontos (de 1 = 

discordo totalmente a 5 = concordo totalmente) (Pereira, 2009). 

 Os questionários foram aplicados no final do 3º período, no mês de 

Junho, durante os 10 minutos iniciais da aula de Educação Física. A recolha de 

dados foi obtida num só momento, precedendo de um breve diálogo explicativo 
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dos objetivos e normas de preenchimento e após garantida a sua 

confidencialidade.  

 Os dados recolhidos foram tratados no programa informático SPSS 21.0, 

após a criação de uma base de dados. 
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4.3.5. Resultados 

 

 Os resultados a seguir expostos são referentes às atitudes dos alunos 

face à disciplina de Educação Física. Neste sentido, apresentam-se diversos 

quadros com a média de cada resposta, o desvio padrão, o número de sujeitos 

(n) e a percentagem de cada resposta, dividida por género e no total. 

 

Quadro 1 - Costumo divertir-me nas aulas de Educação Física. 

 

Costumo divertir-me nas aulas de Educação Física. 

Total 
Discordo 

totalmente 
Discordo 

Nem 

discordo 
nem 

concordo 

Concordo 
Concordo 
totalmente 

Género 

Feminino 

Contagem 3 1 5 14 13 36 

% dentro de 
Género 

8,3% 2,8% 13,9% 38,9% 36,1% 100,0% 

Masculino 

Contagem 0 0 3 17 14 34 

% dentro de 
Género 

0,0% 0,0% 8,8% 50,0% 41,2% 100,0% 

Total 

Contagem 3 1 8 31 27 70 

% dentro de 
Género 

4,3% 1,4% 11,4% 44,3% 38,6% 100,0% 

 

Costumo divertir-me nas aulas de Educação Física. 

N 

Válido 70 

Ausente 0 

Média 4,11 

Desvio padrão ,971 

 

Quando questionados acerca do divertimento nas aulas de Educação Física, 

verificámos que 82,9% dos alunos afirma divertir-se. Comparando os géneros, 

os resultados do sexo masculino são minimamente superiores (82,9%) em 

relação aos do sexo feminino (75%). 
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Quadro 2 - A Educação Física é uma disciplina importante para a minha formação global. 

 

A Educação Física é uma disciplina importante para a minha 
formação global. 

Total 

Discordo 
totalmente 

Discordo 
Nem 

discordo nem 
concordo 

Concordo 
Concordo 
totalmente 

Género 

Feminino 

Contagem 2 3 10 14 7 36 

% dentro de 
Género 

5,6% 8,3% 27,8% 38,9% 19,4% 100,0% 

Masculino 

Contagem 0 0 5 14 15 34 

% dentro de 
Género 

0,0% 0,0% 14,7% 41,2% 44,1% 100,0% 

Total 

Contagem 2 3 15 28 22 70 

% dentro de 
Género 

2,9% 4,3% 21,4% 40,0% 31,4% 100,0% 

 

A Educação Física é uma disciplina importante para a minha formação global. 

N 

Válido 70 

Ausente 0 

Média 3,93 

Desvio padrão ,983 

 

Questionados acerca da importância da disciplina para a sua formação, uma 

grande parte da amostra está de acordo com a afirmação (71,4%). A 

percentagem de alunos discordante com a afirmação é pequena (7,2%). Por 

outro lado, existe uma parte considerável de alunos que “nem concorda nem 

discorda” (21,4%). 
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Quadro 2 - Gosto da disciplina de Educação Física 

 

Gosto da disciplina de Educação Física. 

Total 
Discordo 

totalmente 
Discordo 

Nem 

discordo nem 
concordo 

Concordo 
Concordo 
totalmente 

Género 

Feminino 

Contagem 3 2 6 8 17 36 

% dentro de 
Género 

8,3% 5,6% 16,7% 22,2% 47,2% 100,0% 

Masculino 

Contagem 0 1 0 10 23 34 

% dentro de 
Género 

0,0% 2,9% 0,0% 29,4% 67,6% 100,0% 

Total 

Contagem 3 3 6 18 40 70 

% dentro de 
Género 

4,3% 4,3% 8,6% 25,7% 57,1% 100,0% 

 

Gosto da disciplina de Educação Física. 

N 

Válido 70 

Ausente 0 

Média 4,27 

Modelo padrão 1,076 

 

Quando questionados se gostam da disciplina de Educação Física, a grande 

maioria (82,8%) responde de forma positiva (“concordo” / ”concordo 

totalmente”). Apenas 8,6% dos alunos “nem concorda nem discorda”. Um igual 

número de alunos (8,6%) responderam “discordo” ou “discordo totalmente”. De 

referir que o número de respostas negativas diz respeito quase na totalidade 

aos alunos do sexo feminino. 
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Quadro 3 - Parece que nas aulas de Educação Física o tempo passa rapidamente. 

 

Parece que nas aulas de E.F. o tempo passa rapidamente. 

Total 
Discordo 

totalmente 
Discordo 

Nem discordo 
nem concordo 

Concordo 
Concordo 
totalmente 

Género 

Feminino 

Contagem 3 2 6 10 15 36 

% dentro de 
Género 

8,3% 5,6% 16,7% 27,8% 41,7% 100,0% 

Masculino 

Contagem 0 1 4 16 13 34 

% dentro de 
Género 

0,0% 2,9% 11,8% 47,1% 38,2% 100,0% 

Total 

Contagem 3 3 10 26 28 70 

% dentro de 
Género 

4,3% 4,3% 14,3% 37,1% 40,0% 100,0% 

 

Parece que nas aulas de E.F. o tempo passa rapidamente. 

N 

Válido 70 

Ausente 0 

Média 4,04 

Modelo padrão 1,055 

 

Relativamente à questão sobre se o tempo passa rápido nas aulas, a grande 

maioria dos alunos declaram que “concordam totalmente” (40%) ou concordam 

(37,1%), ou seja, 77,1% dos inquiridos respondeu de forma positiva a esta 

questão. De salientar mais uma vez que o número de respostas negativas 

advém quase na totalidade dos alunos do sexo feminino.  
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Quadro 4 - Gosto das matérias da disciplina de Educação Física (Andebol, Voleibol, etc.). 

 

Gosto das matérias da disciplina de E.F. (Andebol, Voleibol, 
etc.). 

Total 

Discordo 
totalmente 

Discordo 
Nem discordo 
nem concordo 

Concordo 
Concordo 
totalmente 

Género 

Feminino 

Contagem 4 2 3 20 7 36 

% dentro de 
Género 

11,1% 5,6% 8,3% 55,6% 19,4% 100,0% 

Masculino 

Contagem 1 1 10 13 9 34 

% dentro de 
Género 

2,9% 2,9% 29,4% 38,2% 26,5% 100,0% 

Total 

Contagem 5 3 13 33 16 70 

% dentro de 
Género 

7,1% 4,3% 18,6% 47,1% 22,9% 100,0% 

 

Gosto das matérias da disciplina de E.F. (Andebol, Voleibol, etc.). 

N 

Válido 70 

Ausente 0 

Média 3,74 

Modelo padrão 1,086 

 

Relativamente ao gosto pelas matérias lecionadas nas aulas, verificamos que a 

maior parte dos alunos respondeu de forma positiva, uma vez que 47,1% 

“concordam” e 22,9% “concordam totalmente”, ou seja 70%. De salientar que 

um elevado número de rapazes (29,4%) afirma “não concordar nem discordar”  

e o número de respostas negativas (11,4%) advém em grande parte das 

respostas dos alunos do sexo feminino. 
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Quadro 5 - A Educação Física é uma das minhas disciplinas preferidas. 

 

A E.F. é uma das minhas disciplinas preferidas. 

Total 
Discordo 

totalmente 
Discordo 

Nem discordo 
nem concordo 

Concordo 
Concordo 
totalmente 

Género 

Feminino 

Contagem 6 4 3 10 13 36 

% dentro de 
Género 

16,7% 11,1% 8,3% 27,8% 36,1% 100,0% 

Masculino 

Contagem 1 1 2 12 18 34 

% dentro de 
Género 

2,9% 2,9% 5,9% 35,3% 52,9% 100,0% 

Total 

Contagem 7 5 5 22 31 70 

% dentro de 
Género 

10,0% 7,1% 7,1% 31,4% 44,3% 100,0% 

 

A E.F. é uma das minhas disciplinas preferidas. 

N 

Válido 70 

Ausente 0 

Média 3,93 

Modelo padrão 1,311 

 

A grande maioria dos alunos afirma que a Educação Física é uma das suas 

disciplinas preferidas. Na verdade, 75,7% dos alunos declara que “concorda” 

(31,4%) ou “concorda totalmente” (44,3%). Importa referir que um número 

considerável de alunos (17,1%) respondeu de forma negativa com uma grande 

incidência para os alunos do sexo feminino. 
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Quadro 6 - Normalmente aborreço-me nas aulas de Educação Física. 

 

Normalmente aborreço-me nas aulas de E.F. 

Total 
Discordo 

totalmente 
Discordo 

Nem discordo 
nem concordo 

Concordo 
Concordo 
totalmente 

Género 

Feminino 

Contagem 12 15 5 2 2 36 

% dentro de 
Género 

33,3% 41,7% 13,9% 5,6% 5,6% 100,0% 

Masculino 

Contagem 17 13 4 0 0 34 

% dentro de 
Género 

50,0% 38,2% 11,8% 0,0% 0,0% 100,0% 

Total 

Contagem 29 28 9 2 2 70 

% dentro de 
Género 

41,4% 40,0% 12,9% 2,9% 2,9% 100,0% 

 

Normalmente aborreço-me nas aulas de E.F. 

N 

Válido 70 

Ausente 0 

Média 1,86 

Modelo padrão ,952 

 

Importa referir que esta pergunta foi colocada aos alunos de forma negativa, 

sendo que a maioria dos alunos declara não estar de acordo com a afirmação 

de que normalmente se aborrecem nas aulas da disciplina, pois, 81,4% 

afirmaram que “discordam” (40%) ou “discordam totalmente” (41,4%). Nesta 

questão 12,9% dos alunos declararam que “nem concordam nem discordam”. 

De realçar que as únicas respostas que concordam com a afirmação advém 

dos alunos do sexo feminino (5,8%). 

 

  



79 
 

Quadro 7 - A Educação Física é tão importante quanto as outras disciplinas. 

 

A E.F. é tão importante quanto as outras disciplinas. 

Total 
Discordo 

totalmente 
Discordo 

Nem discordo 
nem concordo 

Concordo 
Concordo 
totalmente 

Género 

Feminino 

Contagem 5 5 9 10 7 36 

% dentro de 
Género 

13,9% 13,9% 25,0% 27,8% 19,4% 100,0% 

Masculino 

Contagem 0 1 7 18 8 34 

% dentro de 
Género 

0,0% 2,9% 20,6% 52,9% 23,5% 100,0% 

Total 

Contagem 5 6 16 28 15 70 

% dentro de 
Género 

7,1% 8,6% 22,9% 40,0% 21,4% 100,0% 

 

A E.F. é tão importante quanto as outras disciplinas. 

N 

Válido 70 

Ausente 0 

Média 3,60 

Modelo padrão 1,134 

 

Quando questionados se a Educação Física é tão importante quando as outras 

disciplinas os alunos responderam de forma positiva (61,4%). No entanto, não 

existe um consenso significativo pois uma parte significativa (22,9%) afirma 

“não concordar nem discordar” e 15,7% dos alunos responderam de forma 

negativa com uma grande predominância para os alunos do sexo feminino (10 

em 11). 
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Quadro 8 - Geralmente desejo que as aulas de Educação Física terminem depressa. 

 

Geralmente desejo que as aulas de E.F. terminem depressa. 

Total 
Discordo 

totalmente 
Discordo 

Nem discordo 
nem concordo 

Concordo 
Concordo 
totalmente 

Género 

Feminino 

Contagem 13 11 6 3 3 36 

% dentro de 
Género 

36,1% 30,6% 16,7% 8,3% 8,3% 100,0% 

Masculino 

Contagem 15 17 1 1 0 34 

% dentro de 
Género 

44,1% 50,0% 2,9% 2,9% 0,0% 100,0% 

Total 

Contagem 28 28 7 4 3 70 

% dentro de 
Género 

40,0% 40,0% 10,0% 5,7% 4,3% 100,0% 

 

Geralmente desejo que as aulas de E.F. terminem depressa. 

N 

Válido 70 

Ausente 0 

Média 1,94 

Modelo padrão 1,062 

 

Tal como na questão 7, a pergunta “geralmente desejo que as aulas de 

Educação Física terminem depressa” foi colocada aos alunos de forma 

negativa. A grande maioria (80%) declarou que não desejam que as aulas 

terminem depressa. As respostas que estão de acordo com a pergunta (10%) 

advêm em grande parte dos alunos do sexo feminino. 
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Quadro 9 - Comparativamente às outras disciplinas, a E. F. é a disciplina menos importante. 

 

Comparativamente às outras, a E.F. é a disciplina menos 
importante. 

Total 

Discordo 
totalmente 

Discordo 
Nem discordo 
nem concordo 

Concordo 
Concordo 
totalmente 

Género 

Feminino 

Contagem 11 3 10 7 5 36 

% dentro de 
Género 

30,6% 8,3% 27,8% 19,4% 13,9% 100,0% 

Masculino 

Contagem 10 9 9 6 0 34 

% dentro de 
Género 

29,4% 26,5% 26,5% 17,6% 0,0% 100,0% 

Total 

Contagem 21 12 19 13 5 70 

% dentro de 
Género 

30,0% 17,1% 27,1% 18,6% 7,1% 100,0% 

 

Comparativamente às outras, a E.F. é a disciplina menos importante. 

N 

Válido 70 

Ausente 0 

Média 2,56 

Modelo padrão 1,293 

 

Tal como na questão anterior, esta pergunta foi colocada aos alunos de forma 

negativa. Assim, não existe um consenso significativo. Ainda que a maior parte 

dos alunos (47,1%) não concorde com a afirmação, os valores não atingem a 

metade da amostra. Nesta questão, um número significativo de alunos (25,7%) 

declara estar de acordo com a afirmação e 27,1% “não concorda nem 

discorda”. 
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4.3.6. Discussão dos resultados 

  

 Os dados obtidos com a realização do estudo revelam que a grande 

maioria dos alunos apresenta uma atitude favorável em relação à disciplina de 

Educação Física. Estes resultados vão ao encontro aos obtidos com os 

estudos mencionados na revisão da literatura (Delfosse et al., 1995, 1997; Leal, 

1993; Mourão, 1997; Pierón et al., 1997, 2000; Ryan et al., 2003; Santos, 2004; 

Stelzer et al., 2004), que têm demonstrado que a generalidade dos alunos 

manifesta uma atitude favorável relativamente à Educação Física. É possível 

que a principal justificação para esta atitude favorável dos alunos resida nas 

características específicas da própria disciplina. Assim, de acordo com vários 

autores (Delfosse et al., 1997; Piéron, 1999), a Educação Física é uma 

disciplina prática, em oposição às matérias académicas denominadas por 

“teóricas”, que oferece mais liberdade ao aluno e permite-lhe o movimento, 

sendo também acompanhada por um aspecto lúdico que raramente se 

encontra na escola. 

 Após o tratamento dos dados, é possível verificar que, no geral, os 

alunos gostam da disciplina de Educação Física e as suas matérias, afirmando 

sentirem satisfação e prazer nas aulas. Estes resultados confirmam os de 

outras investigações (Leal, 1993; Brandão, 2002; Pereira, 2009). 

 Por outro lado, a média de respostas positivas nos itens referentes à 

importância da Educação Física desceu em relação aos itens referentes ao 

gosto pela disciplina, sobretudo quando se estabelece um plano de 

comparação com as restantes disciplinas. Estes dados vão de encontro à 

maioria das pesquisas realizadas por outros autores (Leal, 1993; Brandão, 

2002; Pereira, 2009). Este facto tem sido sublinhado por Siedentop (1998) que 

na sua perspetiva, um dos problemas que pode advir desta depreciação da 

Educação Física, por parte dos alunos, consiste em estes não considerarem 

importantes as aprendizagens da disciplina, entendendo apenas as suas 

atividades como períodos de diversão, não estando, por conseguinte, 

motivados para aprenderem. 
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 Os alunos de ambos os sexos quando questionados acerca do tempo de 

aula passar rápido, responderam de forma positiva em grande maioria, indo de 

encontro aos estudos de Shinogov (2002 cit. por Pereira, 2013), que afirma que 

na perspetiva dos alunos, a Educação Física é uma disciplina de que eles 

gostam e que esperam ansiosos o seu horário. 

 Embora pouco significativa, relativamente ao gosto pelas matérias 

lecionadas nas aulas de Educação Física, o sexo feminino apresenta uma 

percentagem maior de respostas negativas comparativamente com o sexo 

masculino. Este resultado vai de acordo ao que refere Fernández-Balboa (1993 

cit. por Pereira, 2013), quando afirma que as escolas funcionam de acordo com 

uma ideologia patriarcal, que assenta na hegemonia masculina. Esta ideologia 

patriarcal é promovida pela oferta de atividades que privilegiam 

predominantemente a competição, a força e a velocidade. 

 

4.3.6.1. Diferenças entre os géneros (Masculino/Feminino) 

 

 Em relação às diferenças de género, tal como referi anteriormente, de 

um modo geral, foram encontradas algumas diferenças entre o sexo masculino 

e o feminino com o primeiro a revelar uma atitude mais positiva face à 

disciplina, o que vai de encontro à literatura (Pereira, 2009; Petrica, Grilo, Orfão 

e Roque, 1999; Santos, 2001). 

 Para justificar estes resultados, tem havido vários autores a opinar sobre 

o tema, tentando fornecer explicações que permitam compreender esta 

superioridade de valores mais positivos do sexo masculino em relação à atitude 

face à disciplina. Este é um tema que merece um cuidado especial, visto que 

as relações de género são bastante complexas, uma vez que envolvem um 

conjunto de fatores que se interligam, como por exemplo: influência cultural, 

habilidade motora, classe social, aparência física e biológica (Carvalho, Barros, 

Silva e Valente, 2010 cit. por Silvares, 2013). Por outro lado, Petrica, Grilo, 

Orfão e Roque (1999, cit. por Silvares, 2013) optam por explicações mais 
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pragmáticas para estes resultados, afirmando que os rapazes têm menos 

dificuldades em aprender e mais jeito para a prática da Educação Física, 

influenciando assim as suas atitudes perante a disciplina de uma forma 

positiva. 

 Também Santos (2001, cit. por Silvares, 2013) contribuiu para o 

entendimento deste tema ao afirmar que existem baixas perceções de 

competência dos alunos, com maior predominância nas raparigas. Estes 

resultados são muito importantes pois a perceção de habilidade tem um papel 

central em todas as teorias cognitivas da motivação para o rendimento, e nas 

aulas de Educação Física, no domínio da atitude a perceção de competência 

apresenta-se como o maior obstáculo ao sucesso da aprendizagem do aluno. 

Logo, o facto de as raparigas possuírem uma baixa perceção de competência 

tem uma influência negativa nas suas atitudes perante a disciplina. O mesmo 

autor aprofundou o assunto, afirmando que os rapazes gostam mais das aulas 

pela alegria que a competição proporciona, têm uma maior perceção de 

competência positiva e consideram mais importante nas razões da aptidão. As 

raparigas classificam mais o gosto pelos aspetos sociais, pelo professor, pelo 

divertimento e menos pela competição. 
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4.3.7. Conclusões 

 

A partir das várias análises realizadas neste estudo, é possível retirar as 

seguintes conclusões: 

1. Na sua generalidade, os alunos demonstram ter uma atitude positiva e 

favorável face à Educação Física. 

2. De uma forma geral, a maioria dos alunos aprecia ou gosta da educação 

Física e das suas matérias, afirmando terem prazer e divertirem-se 

durantes as aulas da disciplina. 

3. A proporção de alunos que manifesta uma posição favorável acerca da 

importância da disciplina é menor que a proporção de alunos que 

manifesta uma posição favorável acerca do gosto pela mesma. 

4. No que diz respeito à comparação das atitudes dos alunos face à 

Educação Física entre os diferentes sexos, verificou-se que o sexo 

masculino demonstra uma atitude mais favorável no fator “gosto pela 

Educação Física e suas matérias” e “satisfação/prazer nas aulas de 

Educação Física”.  

5. Por último, quando questionados sobre a importância da disciplina e se 

esta é a menos importante em relação às restantes, os valores de 

resposta favorável apresentados pelo sexo masculino são superiores 

aos do sexo feminino ainda que pouco significantes. 

 Concluindo, o sexo masculino de uma forma geral continua a ser o que 

considera mais importante a disciplina de Educação Física, no entanto não são 

valores muito expressivos em relação aos do sexo feminino. Para esta 

conclusão pode ser levado em conta o facto de a amostra deste estudo ter sido 

um pouco reduzida (70 alunos), levando-nos a valores muito próximos em 

relação a outros estudos já realizados e referidos na revisão da literatura. 

Contudo, estes resultados levam a acreditar que a Educação Física tem 

aumentado a sua cotação junto do sexo feminino, e que futuramente os valores 

se possam aproximar ainda mais e/ou igualar. 

 Este estudo revelou-se satisfatório, uma vez que comprova que uma 

grande parte dos alunos tem uma atitude positiva em relação à disciplina por 
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mim lecionada. De referir que estes eram resultados que eu esperava após a 

convivência durante o ano letivo com os alunos que fizeram parte da amostra. 
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5. Conclusão e Perspetivas Futuras 

 

 Terminado o ciclo de cinco anos de formação, reconheço a grande 

importância deste ano em todo este processo. Muitas aprendizagens, muitas 

experiências e momentos que jamais irei esquecer. O alcançar do sonho de ser 

professor foi uma mais-valia para a minha realização profissional e pessoal. 

Todo o esforço, todo o trabalho e toda a dedicação originaram um sentimento 

de realização nunca antes sentido. 

 Este ano de estágio foi sem dúvida um ano mágico e especial. Vivi-o na 

sua plenitude, conheci pessoas incríveis e cresci muito enquanto pessoa. 

Colmatei fraquezas, superei limites, acreditei sempre que podia fazer mais e 

melhor e, o mais importante, aprendi, aprendi muito. 

   Para além dos conhecimentos advindos da teoria, a prática profissional 

que experienciei dotou-me de saberes das várias áreas de domínio do 

professor. O meu desempenho, a minha atuação, agora provida de novos 

instrumentos, é muito mais segura, muito mais eficaz.  

 A capacidade de refletir, tão crucial para a competência do docente, foi 

testada e desenvolvida constantemente. É uma tarefa essencial do professor. 

Rever a ação, repensar sobre a aprendizagem dos alunos, com o intuito de 

melhorar e solucionar a diversas situações.  

 Envolver-se, integrar-se na comunidade educativa, também faz parte do 

saber ser professor. Ser entusiasta, inovador, motivar os seus alunos, apelar 

ao empenho, ser ele também interessado nos contextos educativos, fazem com 

que a sua atuação seja um sucesso. 

 Quero aqui salientar a importância de todo o NE durante este percurso. 

A dinâmica implementada por todos os intervenientes, o espírito de grupo, a 

partilha de opiniões a interação e a união presente em todos os momentos, 

foram importantes alavancas para alcançar a meta. Toda esta convivência 
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resultou numa enorme amizade para com os meus colegas estagiários e uma 

enorme admiração e apreço pelo PC. 

 Embora tenha procurado transcrever todas as vivências deste ano de 

estágio algumas, pelo enorme significado e simbolismo que assumiram, 

tornam-se impossíveis de transcrever.  

  Para além disso, não posso deixar de mencionar os meus alunos, dos 

quais vou sentir muita falta. As experiências que tive com eles, cada um com 

as suas particularidades e singularidades, exigiu de mim uma descoberta 

constante. Com eles aprendi a ser mais confiante, a liderar, a superar-me. Os 

diferentes elementos da comunidade escolar, como funcionários, professores e 

mesmo outros alunos foram essenciais para a minha atuação e para o meu 

desenvolvimento profissional neste contexto.     

 Sinto-me confiante, seguro, preparado para iniciar esta profissão. Todas 

as experiências pelas quais passei este ano fazem-me querer ainda mais ser 

professor. Espero, ainda que o futuro seja tão incerto, ter a oportunidade de um 

dia voltar a viver esta realidade fantástica, a de profissional da docência. 

 Termino com uma fase proferida tantas vezes pelo meu amigo e colega 

de estágio António, a qual me faz pensar e acreditar que o objetivo é sempre 

possível. 

“Para os excecionalmente bons há sempre lugar. Depende excecionalmente de ti”. 

  



93 
 

6. Referências Bibliográficas 

 

Batista, P. M. F., Pereira, A. L., & Graça, A. B. d. S. (2012). A (re)configuração 

da identidade profissional no espaço formativo do estágio profissional. In 

J. V. d. Nascimento & G. O. Farias (Eds.), Construção da Identidade 

Profissional em Educação Física: da formação à intervenção. 

Florianópolis. 

Batista, P., & Queirós, P. (2013). O estágio profissional enquanto espaço de 

formação profissional. In P. Batista, P. Queirós &R. Rolim (Eds.), Olhares 

sobre o estágio profissional em educação física (pp. 33-52). Porto: Editora 

FADEUP. 

Bento, J. O. (1987). Planeamento e avaliação em educação física. Lisboa: 

Livros Horizonte. 

Bento, J. O. (1989). Para uma formação desportivo-corporal na escola. Lisboa: 

Livros Horizonte. 

Bento, J. O. (2003). Planeamento e avaliação em educação física (3ª ed.). 

Lisboa: Livros Horizonte. 

Brás, J. & Monteiro, J. (1998) A importância do Grupo para o desenvolvimento 

da Educação Física. Revista Horizonte, Vol. XVI – nº 86.  

Carrasco, J. F. (1985). Como avaliar a aprendizagem. Coleção Práticas 

Pedagógicas. (J. M. de Azevedo, trad.): Madrid: Ediciones Anaya. 

Coll, Cesar (1987). Psycologia y curriculum. Barcelona: Laia 

Cunha, A. C. (2008) Ser Professor: Base de uma Sistematização Teórica. 

Braga: Casa do Professor. 

Dantas, M. (2005). Educação Física Escolar: Motivação para um estilo de vida 

activo. In L. Santiago (Ed.) Diferentes olhares sobre a Educação Física na 

Escola. (pp. 107-111). Maceió: Edufal. 



94 
 

Graça, A. (2001). Breve Roteiro da investigação empírica na Pedagogia do 

Desporto: a investigação sobre o ensino da educação física. Revista 

Portuguesa de Ciências do Desporto, 1(1), 104-113. 

Galvão, Z. (2002). Educação Física Escolar – A prática do Bom Professor. (Ed.) 

Mackenzie de Educação Física e Esporte. 

Godinho, M. (1999). Controlo motor e aprendizagem fundamentos e aplicações. 

Lisboa: Universidade Técnica de Lisboa Faculdade de Motricidade 

Humana. 

Jacinto, J., Carvalho, L., Comédias, J., & Mira, J. (2001). Programa Nacional de 

Educação Física - Ensino Secundário: Ministério da Educação. 

Matos, Z. (2012). Regulamento da unidade curricular estágio profissional do 

ciclo de estudos conducente ao grau de mestre em ensino de educação 

física nos ensinos básico e secundário. FADEUP. 

Matos, Z. (2014). Normas Orientadoras do Estágio Profissional do Ciclo de 

Estudos conducente ao grau de Mestre em Ensino de Educação Física 

nos Ensinos Básico e Secundário da FADEUP. 

Mesquita, I. (2011). O ensino e treino da técnica nos jogos desportivos. In A. 

Rosado & I. Mesquita (Eds.), Pedagogia do Desporto. Lisboa: Edições 

FMH. 

Mesquita, I., & Graça, A. (2011). Modelos instrucionais no ensino do Desporto. 

In A. Rosado & I. Mesquita (Eds.), Pedagogia do Desporto. Lisboa: FMH 

Edições. 

Metzler, M. W. (2000). Instructional models for physical education. Boston: Allyn 

and Bacon. 

Ministério da educação. (2000). Portaria nº 567/2000 de 7 de agosto Diário da 

República, Série I Parte B(181), 3788-3790. 



95 
 

Nóvoa, A. (Coord.). (1995) Os professores e sua formação. Lisboa, Dom 

Quixote, 1992.Profissão professor. Porto: Porto Editora,. 

Nóvoa, A. (s.d.). Para uma formação de professores construída dentro da 

profissão. Lisboa: Universidade de Lisboa. 

Oliveira, I., & Serrazina, L. (s/d). A reflexão e o professor como investigador. 

Universidade Aberta e Universidade de Lisboa. 

Postic, M. (1984). A Relação pedagógica. Coimbra. 

Proença, J. (2008). Formação inicial de professores de Educação Física. 

Testemunho e compromisso. Lisboa: Edições Universitárias Lusófonas. 

Rink, J. E. (1985). Teaching physical education for learning. St.Louis: Times 

Mirror/Mosby. 

Rink, J. E. (2001). Investigating the assumptions of pedagogy. Journal of 

Teaching in Physical Education, 20(2), 139-149. 

Rosado, A. (2009). Pedagogia do Desporto e Desenvolvimento Pessoal e 

Social. In A. Rosado & I. Mesquita (Ed.), Pedagogia do Desporto (pp.9-

19). Lisboa: Faculdade de Motricidade Humana. 

Rosado, A., & Mesquita, I. (2011). Pedagogia do Desporto. FMH Edições  

Rosado, A., Silva, C. (s.d.). Conceitos básicos sobre avaliação das 

aprendizagens. http://home.fmh.utl.pt/~arosado/ESTAGIO/conceitos.htm. 

Saraiva, D. (2002). Participação dos professores na escola – Versão eletrónica-

. Millenium – Revista do ISPV, 25 disponível em: 

http://www.ipv.pt/millenium/Millenium25/default.htm 

Siedentop, D., & Tannehill, D. (2000). Developing Teaching Skills in Physical 

Education. Moutain View, CA: Mayfield Publishing Company. 

Silva, M. (2007). O director de turma e a gestão curricular no conselho de turma 

- Consenso ou conflito?: Um estudo de caso em duas escolas públicas: 



96 
 

Estudo do papel do director de turma em contextos sociais distintos na 

região centro do país. Porto: Maria Silva. Dissertação de Mestrado 

apresentada à Universidade Portucalense Infante D. Henrique. 

Silva, T. (2009). Elementos para a Compreensão da Reflexão em Situação de 

Estágio Pedagógico: estudo de caso de um Estudante-Estagiário de 

Educação Física. Porto: Dissertação de Mestrado apresentada à 

Faculdade de Desporto da Universidade do Porto. 

Vickers, J. (1990). Instrutional design for teaching physical activities: a 

knowledge structures approach. H. K. Bookds, ed. Champaign. 


