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Resumo 
 

Este Relatório é o resultado de um ano de Estágio Profissional numa Escola 

Secundária, mas no fundo reflete bem mais do que apenas este ano. Reflete, também, 

todas as aprendizagens que fui tendo ao longo deste percurso na Faculdade de 

Desporto da Universidade do Porto. Foi um ano em que pude mobilizar muito do que 

tinha aprendido e, talvez por ser a primeira vez, senti bem todas as dificuldades 

inerentes ao passar da teoria à prática, ao ter diante de mim os jovens alunos, uma 

turma do 8º ano de escolaridade e, também, ao ser confrontado com opiniões 

diferentes sobre o ¨como fazer¨. Assim, tendo sido um ano em que nem tudo correu 

bem, tentei com este Relatório refletir sobre a prática e sobre alguns dos fundamentos 

que sustentaram a minha intervenção. Foi feito um último esforço de reflexão e sinto 

que valeu a pena: na vida, temos de aprender com os erros, e, por isso, tendo 

conseguido chegar aqui, sinto que estou melhor preparado para exercer a profissão de 

professor de educação física. Deste modo este Relatório está dividido em seis partes: 

Introdução – Enquadramento Pessoal – Enquadramento da Prática – Realização da 

Prática Profissional – Estudo – Reflexão Final, partes estas, em que procurei relatar 

tudo o que fiz este ano na Escola e também fora dela, tanto ao nível do planeamento 

como da prática e respetivas reflexões sobre aspetos que correram bem, a repetir, e 

aspetos que correram menos bem, que são para corrigir. E no fim deste processo, 

termino, esta etapa formativa com uma certeza: Quero ser professor de educação 

física. 

 

Palavras Chave: PROFESSOR – EDUCAÇÃO FÍSICA  –  DESENVOLVIMENTO 

POSITIVO DOS JOVENS - REFLEXÃO 
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Abstract 

   

This report is the result of a year of Practicum Training at a Secondary School, 

but basically reflects much more than just this year. It also reflects the learning I 

took at the Faculty of Sport, University of Porto.  It was a year in which I could 

apply much of what I had learned, and perhaps, for being the first time I felt all 

the difficulties inherent to the transition from theory to practice, for being right in 

front of young students, a class of an 8th grade, and also for being confronted 

with different opinions on “how to teach”. So, having been a year that not 

everything went well, I tried with this Report, to reflect on my practice and on 

some of the fundamentals that supported my intervention. It is made a last effort 

of reflection and in the end, I feel that it was worth: in life, we must learn from 

the mistakes, and so, having made it here I feel I am better prepared to be a 

Physical Education Teacher.  This report is divided into six parts: Introduction - 

Background - Personal Dimension - Practice Framework - Professional Practice 

- Study - Final Reflection. In these parts, I have tried to report everything I did 

this year at School, and also beyond, both in terms of planning and practice, 

and their respective reflections on everything I did, either on aspects that went 

and to repeat,  or on aspects that went less well, to be fixed.  Anyway, one thing 

I am sure: I continue to want to be a Physical Education teacher 

  

Keywords: TRAINING – TEACHER – PHYSICAL EDUCATION – POSITIVE 

YOUTH DEVELOPMENT - REFLECTION 
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(…)sê todo em cada coisa. 

Põe quanto és no mínimo que fazes(…)” 

Fernando Pessoa 

 

Este Relatório 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 Clara de 

Resende, no Porto, onde tive a oportunidade de lecionar durante todo um ano 

letivo, uma das turmas do 8º ano de escolaridade.  

Pretende-se com os estágios profissionais que os estagiários exercitem as suas 

competências profissionais, sempre refletindo sobre as suas práticas, de forma a 

que no futuro, possam atuar de uma maneira autónoma.  

Assim, este Relatório é o culminar de um ano de trabalho, em que procuramos 

mobilizar na Escola tudo o que fomos aprendendo ao longo da nossa formação e 

depois espera-se que reflitamos sobre tudo o que envolveu o nosso trabalho 

enquanto professores estagiários.  

Deste modo, este documento está organizado de acordo com as normas do 

Estágio Profissional e em diferentes áreas. O primeiro capítulo é sobre o 

¨Enquadramento Pessoal, onde refiro aspetos que considero importantes do meu 

percurso pessoal e desportivo. No segundo capitulo procuro fazer um 

“Enquadramento da Prática¨, seguindo um conjunto de reflexões acerca da 

¨Realização da Prática Profissional¨; segue-se uma outra componente da nossa 

atividade deste ano na  escola e que considero muito importante: a realização de 

um ¨Estudo de Investigação¨ e por fim a ¨Reflexão Final¨ que como o próprio nome 

indica é o culminar deste Relatório onde entendi colocar uma carta que Abraham 

Lincoln escreveu a um professor e que, para mim, sintetiza na perfeição qual 

deverá ser a nossa Missão enquanto professores. 



 
22 



 
23 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Enquadramento Pessoal 
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2.1 - Identificação pessoal  

No sentido de proceder à minha identificação pessoal e explicar como 

cheguei a esta área de formação tenho de nomear alguns aspetos 

significativos da minha vida: a importância dos meus pais, o local onde 

nasci e vivi até à entrada na faculdade, as escolas que frequentei e alguns 

dos professores com os quais contactei, bem com a entrada no “mundo” do 

voleibol. 

 

- O local onde nasci e vivi 

Nasci no 17 de junho de 1990 e até à minha entrada na faculdade morei 

em Abragão, uma vila a 15km de Penafiel. O facto de ter morado tantos 

anos numa Quinta e longe da “dita civilização” teve uma enorme influência 

na pessoa que hoje sou.  

Desde sempre que o exercício físico esteve presente na minha vida, pois 

como tinha muito espaço os meus tempos livres eram passados a correr, a 

andar de bicicleta e a trepar árvores. Por outro lado, como os transportes 

públicos para minha casa eram escassos e vivíamos longe da escola e dos 

locais de treino, tinha de recorrer aos meus pais para me levarem para 

qualquer atividade que quisesse praticar - fazíamos muitos quilómetros, o 

que exigia muitos sacrifícios. Para além disso, aproveitávamos para ter 

intermináveis conversas sobre tudo.  

 

- A influência dos meus pais 

Os meus pais têm como vocação ser educadores e como é natural esse 

pormenor influenciou diretamente o que eu queria fazer na minha vida.  
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O meu pai fez o curso de educação física, foi professor em escolas 

secundárias muitos anos e é agora professor universitário. A minha mãe fez 

o conservatório de música e sempre foi professora de música, tanto na 

escola pública, como em academias.  

Sendo os dois professores, sinto que a forma como nos tratavam e as 

conversas que tínhamos, acabaram por exercer uma grande influência na 

minha forma de ser e de estar e na forma como vejo a educação. 

Curiosamente, uma das maiores críticas que os meus irmãos me fazem é o 

facto de eu normalmente me comportar como um pai (sempre a questionar 

as ações e a chamar atenção de tudo) e não como um irmão mais velho 

(alinhar cegamente nas pequenas asneiras e até mesmo influenciar).  

 

- A formação básica e secundária 

As escolas que frequentei ajudaram também muito a moldar a pessoa 

que sou hoje; desde o primeiro ciclo até a instituição onde fiz a licenciatura. 

Todas estas escolas tinham um grande aspeto em comum: preocupavam-

se, principalmente, com a formação do individuo para além do simples 

aluno. Percebo, hoje, que por ter sentido este tipo de ensino, eu, como 

profissional ligado à educação, procuro ter o mesmo tipo de influência nos 

meus alunos.  

Na escola onde frequentei, por exemplo, o primeiro ciclo, os professores 

e funcionários tinham uma grande preocupação com a boa educação – 

estavam constantemente a exigir que os alunos pedissem “por favor” e 

dissessem “obrigado” em qualquer situação.  
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Todas estas aprendizagens serviram de ponto de partida para toda a 

minha vida académica. As escolas que conheci até a minha entrada na 

faculdade e os professores com quem contactei mostraram-me que é 

importante ter uma relação aberta e de respeito mútuo para que exista uma 

boa aprendizagem. Fora da sala de aula continuavam a querer partilhar os 

seus conhecimentos com os alunos e ouviam o que os alunos tinham para 

dizer. Acima de tudo mostravam preocupação com o bem-estar e formação 

dos seus educandos. Este modo de estar e atuar fazia com que depois na 

sala de aula os alunos mostrassem interesse em ouvir o que o professor 

tinha para partilhar e que se aplicassem para agradar ao professor que 

tanto admiravam e respeitavam. Como senti esta forma de estar e a forma 

como me influenciou no meu percurso, agora como educador procuro ter 

esta forma de estar.  

 

- O voleibol 

De qualquer modo, apesar de todos os aspetos que já referi terem 

influência no que no presente sou, penso que o momento mais significativo 

foi a minha entrada para o Voleibol.  

Comecei a praticar com 14 anos e rapidamente percebi que a minha 

vida tinha de estar ligada ao desporto, tanto que aos 16 comecei a ajudar 

nos treinos do minivolei e logo nesse ano tirei o curso de nível I de treinador 

de Voleibol. 

Porventura, tive sorte no clube que os meus pais escolheram para eu 

praticar Voleibol, uma vez que se trata de uma instituição desportiva com 
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um espirito muito familiar onde a palavra “formar” está presente em todos os 

treinos e jogos.  

Assim, sinto que para além da modalidade que pratico ser realmente 

uma modalidade um pouco diferente o Clube onde tenho tido a 

oportunidade de jogar e, também, de ser treinador, tem-me ajudado muito 

naquilo que eu pretendo ser enquanto Professor de educação física. Neste 

clube consigo facilmente perceber a influência que o gosto pelas atividades 

que praticam têm no empenho, dedicação, envolvimento e na 

aprendizagem dos atletas e treinadores. Os atletas que estão no clube 

estão por opção, porque gostam do que o clube e a modalidade têm para 

lhes dar e, principalmente, porque se identificam com os valores que são 

transmitidos em todos os momentos. 

Como atleta tive o privilégio de contactar com bons treinadores e 

excelentes colegas que muito me ajudaram a crescer. Embora ainda jovem 

já passei por muitos momentos diferentes: disputei campeonatos nacionais 

onde ganhei alguns e perdi outros; ganhei grandes jogos, mas também sofri 

grandes derrotas; em contexto treino passei por momentos de pura 

felicidade e ao mesmo tempo de grande sofrimento e superação. 

 Em todos estes momentos os intervenientes agiram de maneira 

diferente e mesmo em momentos idênticos houve formas de reagir 

diferentes. Desde sempre encarei tudo como uma aprendizagem porque 

sempre imaginei que um dia mais tarde ia ser eu a estar no papel de 

treinador / professor e quanto mais bagagem tivesse melhor ia ser a minha 

atuação, principalmente face aos imprevistos.  
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Mais ainda, eu entrei nesta modalidade numa idade mais avançada o 

que fez com que tivesse de trabalhar muito para poder algum dia ser titular 

na minha equipa. Conseguir hoje ser habitualmente titular da equipa senior 

da AASM e ter sido nomeado capitão da equipa são para mim motivos de 

grande orgulho e satisfação pessoal. Com isto aprendi a importância da 

superação e da persistência na formação do nosso aluno e, eu, como 

treinador e professor de educação física procuro desenvolver estas 

capacidades nos alunos.  

Por outro lado, entrei muito novo na vida de treinador e mais uma vez 

tive o privilégio de contactar com grandes profissionais. Procurei sempre 

tirar o que de melhor tinha cada treinador e depois procurar construir e 

atribuir um cunho pessoal à minha forma de ser como treinador.  

Sempre estive ligado ao minivolei e uma das grandes razões que 

sustenta esta opção, é o facto de contactar com os atletas muito jovens e 

de ser uma grande oportunidade para lhes dar ferramentas que vão ser 

úteis para toda a vida, quer como atletas, quer como indivíduos inseridos 

numa sociedade.  

Todas as experiências que tenho vivido como treinador têm uma grande 

transferência para o ser professor de educação física e, na minha opinião, a 

diferença entre os dois papéis não é tão grande como muitas vezes se diz. 

No treino procuramos desenvolver capacidades, na escola também; no 

treino queremos dedicação, responsabilidade, sacrifício, seriedade, suor e 

lágrimas, superação, na escola também. A meu ver a grande diferença está 

no refinamento motor e conhecimento tático que atingimos no treino e não 
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na escola porque procuramos dar maior diversidade de aprendizagens e 

acabamos por ter menos tempo de prática.  

 

 

- A Faculdade de Desporto da Universidade do Porto 

Todas as minhas vivências passadas levaram-me a escolher esta 

instituição para continuar o meu caminho rumo ao “ser professor” através do 

desporto.  

A minha licenciatura deu-me vivencias únicas nas diferentes 

modalidades e fez-me sentir dificuldades na sua aprendizagem. Estas 

experiências ajudaram-me a perceber o que é aprender uma modalidade 

nova e quais são as principais dificuldades para a sua aprendizagem. As 

unidades curriculares foram um grande complemento porque fizeram-me 

pensar sobre aspetos que até então estavam por refletir e aprofundar e, 

isso, tornou a minha formação mais rica e diversificada. 

 Por outro lado, o 1º ano do mestrado serviu para organizar as 

aprendizagens que tive até então. Durante esse ano procuraram ajudar-nos 

a construir e sustentar uma conceção e metodologia de ensino que seja 

atual e adequada à escola onde vamos atuar como professores. 

 Todas estas vivências contribuíram para um aumento de confiança nas 

minhas capacidades e, com isto, percebi que o meu sonho era ser professor 

de educação física. Depois, fui percebendo que o que pretendo vai para 

além disso… gostava mesmo era de conseguir ajudar os outros a crescer 

usando o desporto. E sinto que posso fazer isso como professor de 

educação de física, treinador, ligado a qualquer escola, clube ou projeto.  
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De entre os temas que tive a oportunidade de estudar, houve um que 

desde logo me chamou a atenção. Era um dos tópicos da Unidade 

Curricular da Psicologia da Educação e denominava-se Desenvolvimento 

Positivo dos Jovens através do Desporto. Tema, que desenvolverei mais à 

frente. Porque considero que é central na minha forma de atuar enquanto 

professor. 

 
- Expetativas em relação ao estágio profissional 

 Uma vez que as possibilidades de exercer esta profissão em Portugal 

depois de realizarmos o Estágio Profissional (EP) são muito reduzidas, as 

minhas expetativas iniciais face ao mesmo consubstanciavam-se na obtenção 

de uma formação mais global.  

 Entrei neste estágio convicto que seria uma grande oportunidade para 

mobilizar o que fui aprendendo ao longo da minha formação e, para além disto, 

esperava que o estar numa escola onde estão professores com grande 

experiência e com muito para partilhar contribuísse para o desenvolvimento 

das minhas competências, como é o caso da supervisão pedagógica, onde 

sabia que ia ter momentos de reflexão sobre a prática e teria alguém para me 

ajudar quando alguns aspetos não corressem tão bem como o esperado. 

Confirmei esta ideia ao ler na tese de doutoramento de Fernandes (2003, p.58) 

que “no contexto dos estágios, a diversidade de experiências de âmbito 

pedagógico (incluindo a planificação, ensino e avaliação), o desenvolvimento 

de um trabalho em parceria e sob a orientação de um profissional mais 

experiente e o seu envolvimento no largo espectro de responsabilidades 

inerentes ao papel de professor (dentro e fora da sala de aula) fazem deste um 

momento privilegiado de formação e aprendizagem”. 
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Para além disso, sendo um trabalho muito prático, em que vivenciamos 

situações reais (e não apenas teóricas e simuladas), esperava no início deste 

percurso que melhorassem as minhas capacidades enquanto professor, 

percebendo melhor quais as estratégias mais adequadas, quais as atividades 

que resultam melhor, qual a melhor forma de lidar com os alunos. 

Mesmo sendo o primeiro ano ligado ao ensino numa escola, tinha 

inicialmente como um dos objetivos principais procurar influenciar 

positivamente os meus alunos, quer através das aulas, como através dos 

momentos fora desta. A ideia era conseguir promover em cada um deles o 

sentido de responsabilidade pois acredito, tal como Don Hellison e o seu 

Programa de Desenvolvimento da Responsabilidade Pessoal e Social (Hellison 

& Walsh, 2002), que o Desporto tem em si um enorme potencial que pode ser 

trabalhado com os jovens para que as aprendizagens que se têm a praticar 

desporto possam ser transferíveis para a vida de cada um. Interessa realçar 

ainda que não interessa tanto a modalidade que se pratica, mas sim a 

metodologia que se utiliza. 

Era isso que pretendia inicialmente fazer com os meus alunos, queria 

conseguir desafia-los a pensar nas situações do dia-a-dia  de forma autónoma 

e que procurassem sair diferentes de cada aula. Acima de tudo, pretendia que 

quisessem que o exercício físico fizesse parte da sua vida e que de alguma 

forma conseguissem mobilizar o que aprendem nas aulas para outros 

contextos da sua vida.  
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3.1 - Contexto institucional 

 O 2º Ciclo em Ensino de Educação Física nos Ensinos Básico e 

Secundário é o único mestrado na Faculdade de Desporto da Universidade do 

Porto que dá habilitação para a docência, obedecendo às diretrizes do Decreto-

lei nº 74/2006 de 24 de Março e o Decreto-lei nº 43/2007 de 22 de Fevereiro 

(FADEUP, 2013). \Tem a duração de quatro semestres, sendo que no terceiro 

e quarto semestres se enquadra o estágio profissional. Este ciclo de formação  

tem como principais objetivos: 

1) Pugnar pela qualificação do ensino da educação física. 

2) Formar profissionais competentes e comprometidos com os desígnios da 

profissão. 

3) Contribuir para a renovação do pensamento pedagógico em educação 

física e para a atualização das bases de legitimação da educação física 

e do desporto como meios e conteúdos de educação. 

 

 Todos estes objetivos centram-se na procura por formar docentes com 

conceções de ensino atualizadas que consigam mostrar aos seus alunos, 

professores com quem trabalham, e escolas onde lecionam a importância da 

educação física na vida dos nossos jovens. 

 Para a realização deste estágio somos inseridos num núcleo de estágio 

numa escola cooperante. Cada núcleo de estágio tem um Professor 

Cooperante que é o titular das turmas onde acabamos por fazer o nosso 

estágio profissional e na faculdade temos um professor orientador. Este é um 

modelo de estágio onde a prática e a reflexão estão constantemente 

interligados e a influenciar a evolução do estagiário. 
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3.2 - Contexto Escolar 

 A escola onde realizei o Estágio Pedagógico pertence a um 

Agrupamento de Escolas do Distrito do Porto.  

 Ao nível dos recursos físicos a escola foi recentemente sujeita a uma 

requalificação dos espaços e instalações. Esta renovação também alterou os 

espaços de EF. Existe um ginásio destinado principalmente às modalidades 

indoor, neste espaço pode-se abordar ginástica, voleibol, badminton, dança e, 

existe ainda, uma arrecadação e dois balneários. No exterior, existem dois 

espaços distintos, um espaço com duas pistas de atletismo de 50m que 

desembocam numa caixa de saltos e um campo de jogos coberto com quatro 

tabelas de basquetebol e duas balizas no topo. Este espaço também está 

ligado a uma arrecadação exterior e a mais dois balneários. Em relação ao 

material que dispomos encontrámos material para abordar as modalidades de 

voleibol, futebol, andebol, basquetebol, râguebii, atletismo, ginástica, 

badminton e ténis de mesa.  

 Nesta escola os espaços são divididos da seguinte forma - uma turma 

no ginásio, uma turma no exterior e uma última na pista. Se os dois primeiros 

espaços são muito bons para se estar com uma turma, a pista não tem as 

condições ideais para as aulas de educação física, uma vez que as duas pistas 

estão encostadas a uma parede havendo pouco espaço para organizar 27 

alunos. Segundo o roulement de espaços do grupo de EF, nos três períodos, 

comecei sempre na pista, passando de seguida para o campo exterior e, por 

último, para o ginásio. 
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 Os aspetos negativos de estar no espaço da pista foram - sempre que 

as condições climatéricas não permitiam a realização da aula nesse espaço eu 

tinha de ir para uma sala, um espaço que limitava bastante o ensino das 

modalidades que lá se poderiam abordar. Como este espaço não era o ideal, 

obrigou-me a procurar constantemente soluções alternativas para que as aulas 

fossem atrativas. 

 Por outro lado, foi um privilégio dar aulas no campo exterior, pois temos 

muito espaço e é coberto. Na minha opinião é o melhor espaço que esta escola 

tem para as aulas de EF. As melhores aulas foram neste espaço e muito 

devido aos alunos estarem separados em muitos grupos e com espaço entre 

eles, fazendo com que se preocupassem exclusivamente com a situação de 

aprendizagem proposta.  

 Em relação ao ginásio, o grande problema é a sua altura e, para além de 

ser baixo, tem duas condutas no teto onde as bolas e, sobretudo os “volantes”, 

ficam muitas vezes presos. Por só ter espaço para um campo só pode estar lá 

uma turma de cada vez. Não obstante, acaba por ser um espaço muito 

interessante para dar aulas, mas requer uma especial atenção do professor 

face ao barulho, pois por ser um espaço fechado, o barulho incomoda mais.  

 Quanto ao material, de uma forma geral é suficiente para as aulas de EF 

podendo, no entanto, melhorar em alguns aspetos. A escola está bem 

equipada para as modalidades coletivas exceto para futebol (só tem 10 bolas e 

de má qualidade). Faltam colchões de queda para abordar o salto em altura e 

podia haver mais colchões para as aulas de ginástica. Existem ainda dois 

minitrampolins em bom estado, material para o tag râguebi e badminton.  

 



 
38 

4

2

5

1

3

2

Nº de negativas por disciplina

Francês - 4

Historia -2

Matematica - 5

Ciências Naturais -1

Fisica e Quimica - 3

Inglês - 2

3.3 - A turma 

 A turma na qual exerci a minha atividade pedagógica foi do 8º ano de 

escolaridade. Esta turma era constituída por 27 alunos, 11 do sexo feminino e 

16 do sexo masculino. A maior parte dos alunos nasceu em 1999, havendo 

apenas 2 alunos mais velhos, um nascido em 1998 e outro em 1996.  

 Em relação ao aproveitamento escolar, esta turma no geral tinha uma 

boa percentagem de alunos que não tinha negativas, pelo que se considerou o 

seu aproveitamento como satisfatório. Como podemos verificar na figura 1, era 

a Matemática (com 5 negativas) e a Francês (com 4), que havia mais 

classificações negativas no ano anterior: A Educação Física, nenhum aluno 

teve negativa. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como podemos ver na figura2, a maioria dos alunos (16) tinha apenas um 

irmão e no máximo havia um aluno que tinha três irmãos 

Figura 1 - Número de negativas por disciplinas 
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Uma situação que me pareceu preocupante foi verificar que 8 dos alunos 

tinham pais divorciados (Figura 3). 

   

 

 

 

 

 

 

  

 

A figura seguinte seguinte mostra que o transporte mais utilizado para ir 

para a escola era o carro e que apenas três vão sempre a pé. 

  

 

 

Figura 2 - Número de irmãos 

Figura 3 - Situação Conjugal dos pais 
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Quanto ao tempo, em média, que demoram no percurso casa - escola 

verificamos que a maioria demora apenas entre 10 e 15 minutos (Figura 5). 

 

Figura 4 - Transporte utilizado 

Figura 5 - Tempo médio do percurso até à escola 
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 Quanto à prática desportiva tinha no início no ano a informação de que 

apenas 9 (33%) não praticavam desporto (Figura 6). 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Em relação às modalidades mais praticadas (Figura 7), verificamos que 

era a Natação (n = 4) e Ballet (n = 3).  

 

Figura 6 - Prática desportiva 

Figura 7 - Modalidades praticadas 
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 Com estes dados podemos concluir que é uma turma com um índice de 

prática desportiva que podemos considerar interessante (apenas 33% não 

praticava exercício físico).  

 Em relação ao comportamento, a informação que tive foi que era uma 

turma bastante faladora, situação que é típica da idade em que se encontram, 

e muito energética que quando canalisada para a aula faz com que se tenham 

aulas muito dinâmicas e produtivas.  

 Concluindo, conforme informação que me deram era uma turma regular 

em relação ao comportamento, dentro da média; e quanto ao desempenho 

motor não havia alunos com dificuldades ou Necessidades Educativas 

Especiais, tendo de uma maneira geral grande vontade de aprender coisas 

novas e aprofundar as matérias que já aprenderam.  
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4. Realização da Prática Profissional 
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Segundo Schön (in Nóvoa, 1992) para desenvolvermos um professor 

reflexivo devemos atender a três diferentes dimensões acerca da sua reflexão 

sobre a prática – compreensão das matérias pelo aluno, a interação 

interpessoal entre o professor e aluno e a dimensão burocrática da prática. 

Uma vez finalizada a minha intervenção na escola surge a necessidade de 

fazer uma reflexão mais pormenorizada, que está relacionada com a terceira 

dimensão de Schön, reflexão sobre a reflexão na ação, e para a elaboração 

desta reflexão decidi dividir em diferentes subcapítulos procurando sempre que 

existisse uma ligação lógica entre eles.  

Como ponto de partida para esta reflexão penso ser fundamental fazer 

uma descrição sobre uma forma de trabalhar com jovens e que tem como 

principal objetivo promover o desenvolvimento positivo. É importante partilhar 

esta forma de estar, porque foi a partir desta conceção que retirei muito da 

minha forma de estar face o ensino.  

O próximo subcapítulo tem como principal objetivo expor as minhas 

primeiras experiência no ¨mundo novo¨, desde as primeiras reuniões de 

departamento até as reuniões do conselho de turma passando pelas reuniões 

com a professora cooperante. E foi nesta altura que percebi que tarefas seriam 

esperadas de mim na escola, que matérias ia abordar e qual era a ideia que a 

escola tinha para a educação dos seus alunos. Por esse motivo, denominei 

este subcapítulo de “Um novo mundo”. 

Após a descoberta inicial tive de partir para o planeamento do ano letivo, 

surgindo, assim, a necessidade de criar um novo subcapítulo onde reflito sobre 

como fiz esse planeamento e quais foram as minhas principais preocupações 

que intitulei de “Planeamento – fundamental mas flexível” 
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De seguida passei a minha intervenção pedagógica, “Finalmente para o 

terreno”, e por ter tanta ansiedade de começar a viver, na prática, o que é ser 

Professor de educação física, decidi designar assim este  subcapítulo, onde 

relato / reflito sobre a minha atuação ao longo do ano letivo. 

Ainda dentro das minhas tarefas de estágio também estavam incluídas 

vivenciar as tarefas do diretor de turma e do desporto escolar e por isso intitulei 

esta parte de “atividades extracurriculares”. Por fim, intitulei o último 

subcapítulo de “Para além da escola”, relatando aqui as experiências que 

vivenciei em dois projetos que gosto muito – o da escola segunda oportunidade 

e o da Académica de São Mamede. 

 

4.1 Desenvolvimento positivo da juventude 

O primeiro aspeto que tenho de descrever antes de relatar a minha 

experiência é sobre o desenvolvimento positivo da juventude, porque grande 

parte da forma que eu atuei parte deste tema. 

Podemos dizer que o desenvolvimento positivo da juventude, mais do 

que um programa rígido com regras e atividades predefinidas, apresenta ideias 

que podem ser ajustadas ao contexto de cada um, estratégias que a serem 

bem utilizadas poderão ajudar os jovens na sua vida. Esse, aliás, é o ponto 

principal desta forma de trabalhar que não é exclusiva do Desporto. Através da 

Arte, por exemplo, podemos utilizar os princípios que nos falam autores como 

por exemplo Restuccia e Bundy (2003), Hellison (2003) ou Martinek e Ruiz 

(2005) no sentido de procurar desenvolver de uma forma positiva os jovens. A 

ideia central é que no futuro todos os jovens sejam adultos bem-sucedidos, por 
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isso, tudo o que se faz neste domínio é procurar trabalhar com os jovens 

valores, responsabilidade, autonomia. 

Porquê o Desporto? Porque se pensarmos bem, em qualquer campo 

desportivo acontece “vida” em todos os momentos – o respeito por mim, pelos 

colegas de equipa, pelos adversários, pelo árbitro, por quem está a assistir; o 

cumprimento das regras do jogo; o saber ganhar e perder; o desafio de ser 

cada vez melhor. 

Como sabemos, quase todos os jovens gostam de Desporto, ou é fácil 

os jovens gostarem de Desporto, por isso, sendo uma atividade em que a 

maioria dos jovens gostam de estar, é relativamente fácil conseguir captar a 

sua atenção.  

Para além disso, há uma multiplicidade enorme de desportos, que 

podem ser jogados de diferentes maneiras, em locais tão diversos como um 

campo aberto, uma sala, a praia ou até na rua. 

Todos estes argumentos sustentam, por si só, a possibilidade que 

encontramos no Desporto, o “instrumento” ideal para poder ajudar os jovens a 

lidar bem com a sua juventude, contribuindo, assim, para que possam ser mais 

tarde uns adultos bem integrados no meio em que vivem. 

Os autores acima citados (Restuccia & Bundy, 2003), fizeram uma 

extensa revisão bibliográfica da qual retirei um conjunto de ideias que entendo 

serem fundamentais para o meu trabalho enquanto professor de educação 

física (e treinador também), das quais destaco o seguinte: 

Como fatores de proteção aqueles autores salientam o seguinte: 

 Relações de afeto.  

 Expectativas positivas.  
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 Oportunidades de participar e de contribuir.  

 Podemos considerar estes três aspetos como fundamentais na relação 

que qualquer professor deverá ter com os seus alunos, ou seja, recebê-los a 

todos bem, com simpatia e afeto; deixar nos alunos uma ideia que se espera o 

melhor deles, que acreditamos que vão ser capazes; por fim, desenvolver as 

aulas de forma a que todos possam contribuir e tenham oportunidade de 

participar. Sendo considerados como fatores de proteção, acredito mesmo que 

estes três princípios se forem bem aplicados poderão ser a base de tudo o 

resto. 

Na revisão da literatura de Restuccia e Bundy (2003), conclui-se que 

existem um conjunto de práticas que, de alguma forma, suportam os 

Programas que procuram desenvolver positivamente os jovens. Destaco as 

seguintes ideias: 

 

 Ratio jovem/professores ou monitores baixo. Tanto quanto possível 

devemos procurar ter apoio nesta tarefa de trabalhar com os jovens; 

sabendo o quanto é difícil nas nossas escolas termos turmas pequenas, 

podemos tentar procurar apoio de outros colegas ou, sempre que for 

possível, podemos aos poucos formar alguns alunos (mais velhos, com 

perfil adequado) que nos possam ajudar. 

 

 Atividades e espaços seguros, de confiança e acessíveis. Este é um 

aspeto fundamental; os jovens têm de sentir segurança para poderem 

estar bem no espaço de aula. Cada vez é mais importante este aspeto, 

com todos os problemas que existem nas diferentes comunidades e nas 
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casas de tantos dos nossos alunos. A Escola assume este papel de ser 

um sítio seguro, onde os jovens se sentem bem. Nesta linha, os nossos 

espaços desportivos têm de ser, também eles, seguros, confiáveis. 

 

 Flexibilidade em aceder aos recursos disponíveis. Por vezes não 

será fácil, sobretudo se quisermos cumprir escrupulosamente os 

programas e as regras que muitas escolas se regem. Mas esta ideia de 

conseguirmos ser flexíveis para fazer diferente é muito importante no 

sentido de desenvolver, por exemplo, a autonomia e o sentido de 

responsabilidade. 

 

 Atenção contínua e consistente. Em cada momento de cada aluno, 

em todo o ano, e nos anos seguintes, este aspeto deve guiar a nossa 

atuação com os jovens. Eles precisam de saber que quem está com eles 

está atendo e “está lá” sempre que é preciso. 

 

 Expectativas elevadas, claras e justas. Este é um dos fatores de 

proteção que implica que olhemos para os nossos alunos de uma forma 

justa, sem enganos, mas que sejamos positivos e realistas?. 

 

 O trabalho da equipa avança de acordo com os objetivos que se 

vão atingindo. É ainda muito importante que se  definam ao longo do 

percurso formativo objetivos. É, também, importante que os jovens 

participem na elaboração dos objetivos que têm de ser realistas e 

ajustados ao contexto em que estamos a trabalhar. 



 
50 

 

 Participação dos jovens e desenvolvimento da liderança. Todo este 

trabalho de participação dos jovens nas tomadas de decisão, na 

organização das atividades, na própria avaliação, desenvolve neles 

aspetos muitos importantes, como por exemplo a liderança, o serem 

capazes de decidir e fazer bem. 

 

 Compromisso com a comunidade. Esta é outra prática referida pelos 

autores, na qual a Escola é entendida como um todo, pelo que as 

atividades que desenvolvemos nas aulas de EF e no Desporto Escolar, 

estão ligadas a um Projeto Educativo e a uma Escola que, por sua vez, 

está inserida numa Comunidade. 

 

 Os mesmos autores referem, ainda, um conjunto de práticas 

promissoras, das quais destaco as seguintes e que, de alguma forma, guiaram 

a minha intervenção com os alunos: 

 

 Promover a diversidade no programa.  

 Reconhecer sucessos a todas as crianças.  

 Aceitar o direito a errar e aceitar desafios.  

 Regras resultam de um processo de acordo entre o professor e os 

alunos. 

 Atenção individual (sempre que possível). 

 Elogio contínuo e genuíno.  

 Regras claras, onde os conflitos são resolvidos pacificamente.  
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 Desenvolver hábitos regulares de avaliação e de reconhecimento do 

sucesso.  

 Criar oportunidades de escolha onde os jovens possam selecionar uma 

de entre várias atividades. Podem até ser envolvidos no planeamento 

das atividades quando se justificar.  

 Dar oportunidades para que os jovens se ajudem.  

 Envolver jovens nas tomadas de decisão.  

 Sair para o espaço exterior. Diversificar os locais. 

 

Um outro aspeto interessante salientado por estes autores materializa-se 

naquilo que denominam de barreiras à implementação das práticas e que 

sintetizam em três razões principais: 

1. Desconhecimento de que tais estratégias existem e de que são eficazes.  

2. Resistência institucional ou cultural de atribuir responsabilidade 

(empowering) à juventude.  

3. Os desafios de passar da teoria à prática. 

 

4.2 Um novo mundo 

As primeiras tarefas que tive como professor estagiário da minha nova 

escola foram assistir a reuniões de departamento, conselho de turma, com a 

professora cooperante e analisar os Programas Nacionais. 

 Logo na primeira semana tive a reunião com o conselho de turma o que 

é fundamental para qualquer professor que esteja pela primeira vez com essa 

turma. Tive a sorte de ter um diretor de turma muito organizado e que deu logo 

uma lista com os dados mais importantes de cada aluno onde também estava 
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incluído o aproveitamento escolar obtido no ano anterior. Tenho de admitir que 

esta primeira reunião assustou-me um pouco, porque foi ¨pintado¨ um quadro 

muito negro quanto ao comportamento da turma, chegando mesmo a ser dito 

que tinha sido uma das piores turmas do ano anterior. Fiquei um pouco triste 

em sentir que alguns alunos já tinham rótulos de – “desinteressado”, “falador”, 

“mal formado”, “mal educado”, “aluno repetente”. Penso que o principal 

problema de rotular os alunos desta maneira é porque naturalmente a nossa 

atuação com eles acaba por ser negativa e dificilmente conseguimos que eles 

queiram melhorar. Na reflexão que fiz sobre esta mesma reunião escrevi: 

“No meu entender, esta reunião foi muito importante para os 

professores que vão pegar nesta turma pela primeira vez mas como é óbvio o 

professor não se pode guiar exclusivamente pelas informações que recebeu e 

tem de ir para a primeira aula com vontade de ver pelos seus olhos a 

potencialidade que esta turma tem.” 

 

E foi o que fiz, constatando que os alunos realmente eram bastante 

faladores e elétricos, situação que nós Professores de Educação Física 

gostamos e sabemos dar a volta se tudo for bem canalizado para a aula. 

 Nas reuniões com a professora cooperante, inicialmente, analisamos os 

programas nacionais onde rapidamente percebemos que seria praticamente 

impossível seguir devido à enorme dificuldade dos conteúdos propostos. Como 

a escola já tinha um plano anual com os conteúdos adaptados para a nossa 

realidade usamos esse mesmo plano para fazer o nosso planeamento anual (a 

ser desenvolvido no próximo capitulo). 

 Como o título deste subcapítulo sugere, a entrada na escola pela 

primeira vez foi como visitar um mundo novo onde parece que tudo é perfeito. 
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Ao mesmo tempo foi mais perto que estive do sonho que me moveu nesta 

longa aventura que é ser professor de educação física.  

 
 
4.3 Planeamento – fundamental mas flexível   
 
Partindo da conceção, que serve de alicerce para toda a construção do 

ano que se avizinhava, passei para a fase de planeamento. Planear envolve 

sempre fazer um pouco de “futurismo” onde tentamos antecipar os problemas, 

o ponto de partida dos alunos e a evolução dos mesmos…  

Para nos ajudar nesta tarefa tão difícil o mais correto é fazer como 

Vickers (1990) nos sugere, que à medida em que subimos de nível, a 

especialização vai aumentando, o que torna o planeamento cada vez mais 

específico percebendo assim que no planeamento temos diferentes níveis – 

planeamento anual, planeamento da unidade temática e plano de aula – ou 

seja, planear envolve uma articulação vertical entre os diferentes níveis. 

Quando  elaborei o planeamento anual tive de ter em conta uma serie de 

pontos que condicionaram toda a sua construção – os materiais disponíveis, o 

espaço destinado consoante o roulement, o nível de desempenho dos alunos, 

as matérias a abordar, o tempo que dispunha.  

Quanto ao material disponível, o núcleo de estágio fez um inventário que 

acabou por servir para todo o grupo de educação física. Com este inventário 

percebemos que tínhamos material para abordar as modalidades coletivas 

principais (basquetebol, futebol, andebol, voleibol) e ainda badminton, ginástica 

e atletismo. Com o conhecimento do estado e quantidade do material 

conseguimos melhor planear e saber quando abordar cada matéria. 
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No início do ano letivo o grupo de educação física elabora um roulement 

que naturalmente vai servir de base para a primeira construção do plano anual. 

Temos modalidades que estão dependentes do espaço o que desde logo limita 

quando deveremos colocar no planeamento. No meu caso a escola estava 

dividida em 4 espaços – ginásio (espaço para um campo de voleibol), exterior 

(espaço para um campo de andebol e lateralmente dois de basquetebol), pista 

(três pistas de 60 metros que terminam no caixa de saltos) e o estádio de 

futebol (que tinha um espaço exterior com um campo de futebol de relva 

sintética e um ginásio muito bom para se abordar ginástica) – eu fiz o 

planeamento anual tendo por base o espaço que estava sendo que o estádio 

não me estava destinado. Outro aspeto significativo são as condições 

climatéricas que desde logo são bastante imprevisíveis mas, mesmo assim, 

podemos tentar antecipar alturas do ano em que podem ser mais adversas o 

que influencia a nossa decisão de abordar matérias no inverno ou no verão, por 

exemplo, como o salto em comprimento depende de ter a caixa de saltos em 

bom estado a melhor altura para abordar foi no final do ano quando o clima já 

era mais estável. 

Quanto ao nível inicial dos alunos não tive forma de saber, por isso, 

tentei prever qual seria e utilizar a primeira aula de cada matéria nova para 

perceber rapidamente qual o seu nível inicial e assim efetuar as alterações 

necessárias para que o plano fosse o mais adequado possível.  

Nas matérias a abordar procurei lecionar  o atletismo no espaço da pista 

e não tive dificuldade em decidir como dividir, a grande dificuldade deveu-se ao 

facto de ter demasiado tempo num espaço que não dava para fazer muito mais 

do que atletismo e, mesmo para o atletismo, o espaço não era o ideal porque 
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tinha àrvores espalhadas pelo espaço o que limitava muito a colocação do 

material. No primeiro período aproveitei para fazer uma corrida de orientação 

pela escola e, assim, consegui rentabilizar melhor o tempo. De seguida fui ver 

quais eram as modalidades que precisavam do ginásio para serem 

desenvolvidas e dai retirei o voleibol, ginástica e o badminton. Por último, as 

modalidades que faltavam foram para o espaço exterior, onde acabava por ser 

o espaço ideal para o seu desenvolvimento. 

Por semana eu dispunha de uma aula de 45 minutos e uma de 90 

minutos, o que é o normal para este nível escola/ de ensino. O maior problema 

do meu horário era que as aulas estavam muito mal distribuídas, tinha uma 

aula de 90 minutos na quinta-feira de tarde e a aula de 45 minutos era logo na 

sexta-feira de manhã. 

O nível seguinte é o planeamento da unidade temática e também para a 

sua elaboração tem algumas condicionantes que são - os conteúdos a abordar 

que foram definidos previamente pelo grupo de educação física, o material 

disponível, o espaço, o número de aulas, o nível de desempenho inicial dos 

alunos, o seu comportamento.  

Em primeiro lugar procurei observar o espaço e material disponível, uma 

vez que este pormenor influencia o tipo de trabalho e até onde posso ir com 

cada modalidade. De seguida, contei o número de aulas que dispunha 

diferenciando o número de aulas de 90 minutos das de 45 minutos. Depois 

passei para o desenvolvimento dos conteúdos a abordar tendo por base o 

programa de educação física e o auxílio dos manuais escolares. Outro aspeto 

fundamental é saber turma quantos alunos tem, quantos rapazes e quantas 

raparigas, a idade dos alunos, como se comportam.  
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Para terminar o planeamento da unidade temática e, partindo de tudo o 

que foi elaborado anteriormente, tive de fazer a extensão e sequência dos 

conteúdos, onde tentei prever a evolução dos alunos e assim decidir o que 

abordar e quando, definir os objetivos para esta unidade temática, escolher a 

configuração da avaliação e, por último, as progressões de ensino que 

serviram de base para toda a evolução dos alunos.  

A elaboração das unidades temáticas acabou por se revelar ser uma 

ferramenta muito útil, porque depois de desenvolvidas estávamos preparados 

para iniciar cada modalidade nova onde conseguimos reduzir a maior parte dos 

imprevistos que pudessem acontecer e, se por acaso acontecessem, estava 

melhor preparado para os resolver.  

No topo desta pirâmide do planeamento vem o plano de aula que é o 

instrumento que utilizamos para nos guiar no decurso da aula. Neste plano 

procurei que tivesse a informação mais importante para a aula em questão e 

que fosse o mais simples possível para que a sua consulta fosse rápida. Um 

dos grandes problemas dos planos de aula, no meu entender, prende-se no 

facto de como tem um grande investimento da nossa parte muita vezes ficamos 

¨escravos¨ dele, pois procuramos seguir à risca todos os tempos e variáveis 

que definimos em casa sem saber muito bem os imprevistos que iriam 

acontecer na aula. Eu como professor procurei sempre usar o plano de aula 

como um guião e se por acaso observava que aquele exercício precisava de 

mais tempo dava mais tempo, se percebesse que havia uma variante nova que 

podia introduzir e que ajudava os alunos a entender o que pretendia, eu 

introduzia.  



 
57 

O título deste subcapítulo foi ¨previsão – fundamental mas flexível¨, 

designei-o deste modo, porque no fim deste ano de estágio senti que realmente 

a elaboração do plano anual, unidade temática e plano de aula são bastante 

importantes e dão um grande apoio, até porque servem para organizar toda a 

atividade de lecionação, mas ao mesmo tempo, percebi a dificuldade de fazer 

esta previsão e não houve um plano de aula que não tivesse sofrido alterações 

no decorrer da aula e. mesmo o plano anual que elaborei no início do ano, não 

foi o mesmo que acabou o ano letivo. 

 

4.4 Finalmente para o terreno 

O título deste subcapítulo revela desde logo a ansiedade e ao mesmo 

tempo a motivação que tinha para finalmente pôr em prática toda a 

aprendizagem e experiência que fui obtendo nos anos anteriores. Para 

organizar melhor todo o meu pensamento vou utilizar como guião as normas 

orientadoras do estágio profissional que citando o que Matos (2012, p.4) elenca 

no subcapítulo da realização os professores estagiários devem “conduzir com 

eficácia a realização da aula, atuando de acordo com as tarefas didáticas e 

tendo em conta as diferentes dimensões da intervenção pedagógica: 

 Recorrer a mecanismos de diferenciação pedagógica adequados à 

diversidade dos alunos.  

 Promover aprendizagens significativas e desenvolver a noção de 

competência no aluno.  

 Utilizar terminologia específica da disciplina e adequada às diferentes 

situações.  
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 Envolver os alunos de forma ativa no processo de aprendizagem e na 

gestão do currículo.  

 Otimizar o tempo potencial de aprendizagem nos vários domínios, a 

qualidade da instrução, o feedback pedagógico, a orientação ativa dos 

alunos, o clima, gestão e disciplina da aula.  

 Recorrer a decisões de ajustamento.” 

O processo de aprendizagem dos alunos parte sempre do tipo de 

interação que o professor tem com os alunos. A forma como os alunos 

vêem o seu professor e a forma como este fala com eles influência 

diretamente a forma como eles vão estar na aula. Eu como era a novidade 

na turma, parti de uma situação facilitadora para este estágio e só tive de 

aproveitar as primeiras aulas para mostrar que tipo de professor iriam ter. 

Uma das maneiras mais fáceis de entrar numa turma é sendo um professor 

duro, que não sorri, que não mostra empatia com os alunos. Na minha 

opinião esta estratégia não é a mais adequada visto que o que vai mover os 

alunos vai ser o medo pelo professor e, assim, todo o processo de 

aprendizagem será influenciado por esta premissa. O que procurei que os 

alunos vissem em mim foi – um professor compreensivo e bastante 

acessível, um professor que consegue distinguir o espaço da aula para o 

espaço fora dela, um professor competente e, acima de tudo, um professor 

que se preocupa com o bem estar dos alunos tanto no espaço da aula 

como fora desta. Na minha opinião, se os alunos gostarem e confiarem no 

professor, todo o processo de ensino está facilitado. Em todas as aulas 

procurei tratar cada aluno consoante as suas necessidades, sendo, assim, 

um professor o mais justo possível.  
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Logo nos primeiros anos de formação na Faculdade de Desporto ouvi 

numa aula que “se tratarmos todos os alunos da mesma maneira estamos a 

trata-los de maneira diferente”, esta frase mexeu comigo e desde então que 

procurei conhecer melhor cada aluno / atleta para conseguir ter a forma de 

interagir a mais adequada possível.  

Uma grande dificuldade que tive ao longo do ano, e que ainda agora 

tenho dúvidas sobre qual será a melhor solução, prende-se com a formação 

dos grupos de trabalho – divisão dos grupos por níveis de desempenho ou 

formar grupos heterogéneos quando ao nível de desempenho? O que fui 

percebendo ao longo do ano é que cada solução tem os seus prós e 

contras e que cabe ao professor perceber qual das hipóteses vai de 

encontro às necessidades da aula. Na divisão dos grupos por níveis de 

desempenho, conseguimos que os alunos com melhor desempenho joguem 

um nível mais evoluído com uma melhor oposição e assim estejam mais 

motivados; por outro lado, com os alunos com mais dificuldades 

conseguimos ter exercícios mais adequados e que são construídos de 

acordo com as suas necessidades. No meu ponto de vista, um dos pontos 

negativos é que os alunos com mais dificuldades acabam por nunca jogar 

com os alunos que jogam melhor e assim nunca participam num jogo mais 

evoluído, o que pode criar desmotivação nesses alunos. Se criarmos grupos 

onde temos diferentes níveis de desempenho conseguimos que os alunos 

com maior facilidade ajudem os colegas e assim estamos a promover a 

relação entre pares e ao mesmo tempo estamos a dar responsabilidade a 

esses alunos que muitas vezes são os mais problemáticos. O que eu senti 

neste ano foi que como procurava promover a entreajuda, este tipo de 
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formação de grupos acabou por ser o mais eficaz. Eu sei que pode muitas 

vezes criar desmotivação nos melhores alunos, mas se os conseguirmos 

fazer perceber que são importantes para a evolução dos colegas e lhes 

dermos essa responsabilidade eles estão motivados. Com a turma em que 

fiz o estágio esta estratégia acabou por se mostrar bastante eficaz.  

Um dos grandes objetivos da Educação Física é criar o gosto autónomo 

pela atividade física e pela prática desportiva e para que isso aconteça em 

primeiro lugar os alunos deviam ter uma grande variedade de experiências 

dentro de cada modalidade assim como experimentar a grande diversidade 

de modalidades existentes. Como a escola onde estava não tinha 

condições para se vivenciar muitas modalidades diferentes, procurei que 

dentro de cada modalidade os alunos vivenciassem o maior número 

possível de situações diferentes. Preocupei-me que toda a minha atuação 

tivesse em vista o jogo formal, logo todos os exercícios e todos os 

feedback(s) eram dados com o objetivo de os alunos perceberem como se 

joga o jogo formal. Mas, para que os alunos tivessem mais sucesso, tive 

sempre de começar o trabalho com situações facilitadoras e ir aumentando 

a complexidade consoante a evolução dos alunos.  Durante as aulas 

procurei que os alunos sentissem que tinham alguma competência para a 

modalidade em questão. Sempre que um aluno se sentia competente numa 

determinada modalidade apresentava logo um comportamento diferente – 

era o primeiro a chegar à aula, queria ouvir todas as informações que o 

professor tinha para dar, preocupava-se mais com as tarefas propostas do 

que em estar a conversar com os colegas. As estratégias que adotei para 

que tal acontecesse foram – fazer situações de reduzida complexidade, 
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elogiar o aluno sempre que fazia corretamente o pretendido, ter conversas 

individualizadas onde percebia as principais dificuldades dos alunos e, 

assim, conseguia fazer exercícios que iam corrigir essas mesmas 

dificuldades. 

Como já tinha referido anteriormente nas aulas de educação física 

procurei que os alunos tivessem o maior número de vivências desportivas 

possíveis, assim como o mais parecidas com a realidade desportiva. Para 

chegar a esse nível de semelhança procurei com as minhas aulas adequar 

sempre o tipo de discurso a modalidade em questão por exemplo no caso 

do voleibol usava os termos de entrada e saída da rede; no atletismo 

utilizava frequentemente o termo de pé em dorsiflexão. Como cada 

modalidade tem características diferentes, o tipo de aquecimento estava de 

acordo com as necessidades da modalidade a abordar assim como o 

retorno à calma. Outro aspeto que incentivava bastante era que os alunos 

durante o fim de semana vissem jogos das modalidades que estavam a 

aprender na escola fazendo com que a sua cultura desportiva aumentasse. 

O programa de Hellison (2003) sobre o desenvolvimento positivo da 

juventude refere ser importante dar atenção individualizada aos alunos. 

Esta foi uma estratégia que se revelou muito positiva e que procurei durante 

o ano ter uma conversa individualizada com todos os alunos. Muitas vezes 

com a ¨desculpa¨ de me irem ajudar a buscar o material, outras porque os 

encontrava sozinhos durante o intervalo. O que consegui foi conhecer cada 

vez melhor cada aluno que tinha, tanto da sua vida fora da escola como as 

principais dificuldades e que atividades gostavam mais de realizar na aula 

de educação física. Tive um aluno que começou a praticar andebol 
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federado muito devido às conversas que fui tendo com ele ao longo do ano. 

Na minha opinião, se um professor procurar conhecer cada vez melhor os 

alunos que estão sobre a sua alçada vai conseguir atuar de uma maneira 

muito mais adequada.  

Outro aspeto que considero importante realçar no programa de Hellison 

é a capacidade do professor de envolver os alunos nas tomadas de 

decisão. Esta forma de trabalhar tem muitos perigos e pode muitas vezes 

ser confundida com uma má preparação do professor ou até mesmo falta 

de confiança. O que percebi ao tentar atuar desta maneira foi que é muito 

difícil, principalmente porque os alunos não estão preparados para ter esta 

autonomia. Na minha opinião, o ensino ainda está muito preso à ¨velha¨ 

premissa do professor dizer o que fazer e como e os alunos apenas 

executam sem nunca terem a responsabilidade de tomar decisões. Durante 

este ano fui assistir a umas aulas de uma professora de outra escola que já 

atua segundo este programa e como os seus alunos já trabalhavam desta 

maneira há 2 anos, a professora conseguia explorar muito mais as 

potencialidades de trabalhar com os alunos segundo o programa de 

Hellison conseguindo assim que os alunos se entreajudassem, montassem 

os exercícios, questionassem a professora, sentissem a necessidade de 

melhorar os pormenores onde têm mais dificuldade. Pode parecer que é 

retirar trabalho ao professor, mas conseguir que uma turma funcione mais 

autonomamente, onde o professor vai apenas sugerindo as atividades dá 

bastante trabalho, envolve uma grande organização por parte do professor 

e acaba por ser uma forma de trabalhar bastante aliciante. 
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  Em relação às minhas aulas, procurei sempre que fossem o mais 

coerentes possíveis, tentando que hopuvesse sempre uma ligação lógica 

entre os exercícios. Com isto, para além de se ver uma progressão 

consegui reduzir muito o tempo de mudança de exercícios. Em todos os 

exercícios tentei sempre reduzir ao máximo as filas de espera – primeiro 

porque quanto menor a fila mais tempo os alunos vão estar em prática e 

segundo porque sem filas os alunos não têm como se distrair reduzindo 

assim os problemas de disciplina.  

A maior dificuldade que tive foi na instrução, aspeto que foi salientado 

pela professora orientadora logo na primeira observação que foi fazer à 

escola. A minha dificuldade não se prende por não ter facilidade de falar em 

publico nem por falta de conhecimento sobre a modalidade, prende-se 

principalmente por falar demais. Nas minhas instruções procurava explicar 

todos os pormenores do exercício, o porque de ser desta maneira e não de 

outra, dava demasiados exemplos. Após bastante reflexão percebi que uma 

das razões de isto acontecer é devido a não ir com um discurso muito 

organizado. A estratégia que procurei adotar foi pensar muito bem sobre o 

que tinha de falar e colocar um tempo limite que não poderia ultrapassar. 

No inicio não teve grandes resultados porque acabava sempre por voltar ao 

discurso antigo mas com muita persistência acabei por conseguir melhorar 

o tempo de instrução sentindo no entanto que ainda tenho um grande 

percurso a fazer pela frente. 

A avaliação, este foi outro dos maiores desafios que tive durante este 

ano de estagio. Avaliar é um ato muito delicado e que requer uma grande 

responsabilidade por parte do professor para que não se cometa injustiças. 
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As dificuldades que tive são as mesmas tanto para a avaliação diagnóstica 

como sumativa. O primeiro quadro que fiz para avaliar era muito grande e 

cheio de categorias para avaliar, o que aconteceu na aula foi que acabei por 

não conseguir avaliar nada. Rapidamente aprendi que se tentasse observar 

tudo corria o risco de não observar nada. O que passei a fazer foi reduzir ao 

máximo os comportamentos a observar e o número de níveis a atribuir por 

aluno. Com isto consegui avaliar com mais coerência os alunos sendo 

assim uma avaliação mais justa. No salto em comprimento e na ginástica 

adotei uma estratégia diferente e que acabou por ser muito boa – filmar a 

avaliação. O ponto menos positivo desta estratégia é o tempo que depois se 

tém de passar para observar todos os alunos outra vez. Mas, como 

podíamos observar as vezes que fossem precisas, assim conseguíamos ter 

uma avaliação mais correta e justa. 

Durante o ano fui procedendo a muitos ajustamentos tanto a nível de 

planeamento como durante as aulas e os aspetos mais importantes para 

proceder a essas decisões de ajustamento foram os diálogos que fui tendo 

com os alunos, professores da escola, núcleo de estágio e reflexões que fui 

fazendo. Após terminar o ano percebo que foi fundamental para o meu 

crescimento ter este tipo de interação. 
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4.5 Atividades extracurriculares 

 

Um dos objetivos do estágio é proporcionar a maior diversidade de 

vivências possíveis e como tal a professora cooperante deu-nos a oportunidade 

de sentir o que é ser diretor de turma e de participar nos treinos de tag raguebi. 

As tarefas que fiz na direção de turma passaram por assistir a reuniões com os 

pais e participar nas aulas de oferta complementar. A perceção que tive foi que 

ser diretor de turma trás uma carga de trabalho acrescida mas, ao mesmo 

tempo, acaba por ser bastante motivador porque seguimos uma turma pela 

qual temos uma maior responsabilidade. O diretor de turma funciona como 

ponte entre os professores e os pais e parecendo que não, é uma tarefa que 

retira muito trabalho dos outros professores e serve principalmente para os 

defender de eventuais problemas.   

Uma vez que esta escola não tinha o desporto escolar muito bem 

implementado a única experiência que tive próxima foi com o tag raguebi. Esta 

foi das experiências mais gratificantes que tive na escola, porque trabalhei com 

jovens que estavam motivados para esta prática, tive uma maior liberdade para 

implementar / experimentar outras formas de ensino, permitiu-me aprender 

mais sobre esta modalidade que está muito bem construída e prova disso é a 

forma fácil com que os alunos aderem, permitiu-me ainda ter experiências fora 

da escola fazendo com que aprendesse mais sobre como gerir um grupo fora 

do contexto escolar. Acabou por ser uma experiência parecida com a de 

trabalhar num clube e deu para perceber melhor o potencial gigantesco e a 

influência que o desporto escolar tem numa escola. 
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4.6 - Atividades para além da Escola 
 

 
- Parceria FADEUP – Escola Segunda Oportunidade  

 
No âmbito de uma parceria existente entre o gabinete de psicologia do 

desporto da FADEUP e a escola 2a oportunidade tive a oportunidade de ter 

uma experiência pedagógica diferente onde não só pude testar-me como 

professor assim como pude comprovar na prática, e com alunos nada fáceis, 

algumas ideias que sustentam o desenvolvimento positivo dos jovens. 

Para melhor se perceber este projeto e o quanto significou para mim 

terei de começar por falar um pouco sobre a escola 2a oportunidade. Conforme 

se pode consultar no site da escola (ver em http://www.segundaoportunidade. 

com), este projeto tem como objetivo 'promover a educação de segunda 

oportunidade, trabalhando especialmente com jovens desfavorecidos com 

baixas qualificações escolares e profissionais e em risco de exclusão social'.  

É por isso uma escola diferente que vai 'buscar' jovens que estão fora do 

sistema educativo e procura envolvê-los de uma forma diferente procurando 

ajudá-los na reintegração social e na procura de melhorarem as suas 

competências e também as suas habilitações. Como se pode ver, é uma escola 

que tem tudo a ver com o que se pretende com o desenvolvimento positivo e 

por isso o desporto pode ser uma ferramenta muito importante na ajuda que se 

quer dar a estes jovens. 

Foi então possível que eu, e outros colegas, tivéssemos a oportunidade 

de colaborar neste projeto depois do desafio lançado pelo Professor Nuno 

Corte-Real a todos os que quisessem perceber melhor como podem funcionar 

na prática algumas das estratégias e ideias que tínhamos abordado nas aulas 

http://www.segundaoportunidade/
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de Psicologia da Educação de uma forma mais teórica. E assim, todas as 6a 

feiras, entre as 14 e as 17horas  pude acompanhar todas as atividades 

realizadas, no inicio com um papel mais de apoio e observação, depois já 

mesmo a ser eu a dinamizar as aulas o que constitui para mim um forte 

incentivo para continuar, acreditando que é mesmo isto que eu quero fazer 

uma vez que senti consigo chegar aos alunos, trabalhando com eles valores, 

regras, comportamentos, relacionamentos interpessoais de uma forma muito 

natural utilizando o desporto com todo o seu enorme potencial. 

Acrescento que este grupo de alunos (aproximadamente 30, sendo este 

numero variável de sessão para sessão dadas as características deste alunos) 

tinham entre os 18 e os  24 anos sendo por isso alguns deles mais velhos do 

que eu, situação que constituiu mais um desafio que tive de ultrapassar. 

Perceber que eles me aceitavam muito bem, que me respeitavam totalmente 

em todas as ações, que ouviam o que eu dizia foi para mim dos aspetos mais 

gratificantes deste ano. E depois, sentir que pela forma como estávamos a 

trabalhar realmente contribuíamos para o bem estar destes jovens com tantos 

problemas é uma sensação muito boa. Para além disso, ver como resultam 

todas aquelas estratégias que tinha lido e que contribuem para a autonomia 

dos jovens, aceitação de regras, dar-lhes voz e deixa-los decidir, entre outros 

aspetos, só reforçou a minha vontade de trabalhar desta maneira também com 

os alunos ditos "normais". Perguntei-me diversas vezes - se resulta com estes 

jovens, porque é que não há-de resultar com os outros, os das escolas 

públicas, todos aqueles que ainda estão no sistema educativo? Não estarão 

estes alunos a precisar, também eles, de perceber melhor quais são as regras, 

que valores são estes os do sec. XXI? E não será cada vez mais necessário 
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que estejam bem desenvolvidos em todos os processos de autonomia? Então 

porque não aproveitar o desporto e tudo o que o desporto nos pode dar nestes 

domínios? 

Assim, neste projeto e em todas as sessões que dinamizamos, foi 

possível experimentar diferentes desportos com estes jovens, desde a 

ginástica acrobática (ver em anexo algumas fotografias) e a natação, passando 

pelo futebol e o voleibol, terminando com a escalada (ver em anexo fotografias) 

que fizemos primeiro na faculdade e depois, para terminar em 'beleza' em 

Valongo.  

O que fizemos de diferente, se é que posso dizer que foi diferente? A 

maneira como eram acolhidos estes alunos e todo o clima que era criado logo 

desde o inicio, depois a conversa inicial em que eram explicados os objetivos 

de cada sessão e a forma como eram partilhadas as regras que todos 

tínhamos de respeitar. Nem tudo foi fácil e também tivemos alguns momentos 

mais complicados mas foram sempre bem resolvidos, essencialmente com 

diálogo e compromissos de parte a parte. Estes alunos perceberam que 

estávamos ali para os ajudar e que queríamos em conjunto construir algo; 

também por isso não os íamos deixar jogar sempre futebol, que era o que 

inicialmente queriam.  

 

Em síntese, para mim enquanto jovem professor, ter tido a oportunidade 

de estar à frente daqueles jovens que por umas razões ou por outras tinham 

saído do sistema educativo e perceber que utilizando o desporto podemos 

ajudar os outros a terem uma vida melhor ajudou-me a perceber que este é o 

caminho que quero percorrer. Agora o que senti também, tal como estes 
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jovens, é que as regras que o sistema educativo nos quer impor a todos, não 

servem para todos e por isso muitos acabam por abandonar. Assim, também 

para mim, ter participado neste projeto constituiu uma espécie de 2a 

oportunidade... Uma outra oportunidade que me fez acreditar que afinal se 

calhar não sou assim tão mau professor. 

Também eu estive para desistir, mesmo muito perto de deixar de 

acreditar que valia a pena, mas tal como a estes alunos que tiveram uma 

escola que lhes deu uma segunda oportunidade, também eu tive a sorte de ter 

momentos ao longo do ano que foram "segundas oportunidades" para mim 

enquanto professor. E assim, aqui estou, com dificuldades que tenho de 

corrigir, eu sei, mas acreditando que afinal este jovem professor é capaz e quer 

continuar... 

 

- Ser treinador de voleibol na AASM 

Conforme referi no capítulo do enquadramento pessoal, uma das 

experiências mais gratificantes que tenho tido tem a ver com a relação que 

tenho com o Voleibol, tanto como jogador e também como treinador. Neste 

caso, e agora, interessa mais falar um pouco da minha expeirência deste ano 

enquanto treinador, atividade que tem muitas semelhanças com a de ser 

Professor de educação física. 

Esta época que passou decidi treinar uma equipa feminina o que para 

mim constitui mais um desafio interessante que me obrigou a mudar algumas 

das minhas práticas uma vez que lidar com meninas é bem diferente do que 

lidar com rapazes. De qualquer modo, há aspetos que não mudam e assim, foi 

para mim muito interessante poder aplicar junto destas jovens jogadoras (de 
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15/16 anos), assim como na outra equipa que treinava no mini voleibol 

(rapazes com 10/11/12 anos), alguns dos fundamentos do desenvolvimento 

positivo que também tentei aplicar na escola. 

Pude assim constatar este ano que as estratégias que procuram 

conduzir os alunos a serem mais autónomos e a terem voz ativa, resultam não 

só com os alunos  ¨especiais¨ (como os da escola 2ª oportunidade) como com 

os do Clube (tanto com os rapazes como com as raparigas) e também com os 

nossos alunos da Escola. 

Quando referi o quanto foi importante para mim ter, também eu, ¨outras 

oportunidades¨ para provar a mim mesmo que era capaz, ser treinador de 

voleibol na AASM tem sido mesmo muito importante e é uma atividade onde 

me sinto muito bem pois para além de sentir que desempenho bem este papel 

de ser treinador, percebo que ajudo os jovens atletas a gostarem mais de 

desporto e também de si próprios. 
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5. Estudo de Investigação 



 
72 

 



 
73 

Diagnóstico dos hábitos, motivos e barreiras de uma turma do 8º 

ano face à prática desportiva 

 

Resumo 

Sendo uma necessidade cada vez mais premente promover nos jovens 

hábitos de vida ativos, nomeadamente através do aumento da prática 

desportiva, tivemos como objetivos deste estudo: i) analisar a forma como os 

jovens de uma turma do 8º ano de escolaridade, constituida por 10 raparigas e 

15 rapazes, ocupavam os seus tempos livres; ii) analisar os hábitos desportivos 

deste jovens fora da escola; iii) perceber quais os motivos e barreiras que 

apresentavam face à prática desportiva. 

Foi aplicada inicialmente uma versão adaptada do ¨Inventário de 

comportamentos relacionados com a saúde dos adolescentes¨ de Corte-Real, 

Balaguer e Fonseca (2006), assim como posteriormente fizeram-se 8 

entrevistas semi-estruturas com o objetivo de se aprofundar a análise dos 

motivos e das barreiras. 

Principais resultados: preferencialmente estes alunos ocupavam os seus 

tempos livres usando o telemóvel, ouvinco música, vendo tv e estando no 

computador. 56% dos alunos praticavam desporto fora da escola mas apenas 

28% o faziam mais de 3 vezes por semana. Como principais motivos para a 

prática foram indicados o prazer e a forma física e como principais barreiras, a 

falta de tempo, a acessibilidade, o dinheiro e a ausência de outros 

significativos. 

Concluimos assim a importância da realização deste tipo de estudos no 

inicio do ano letivo de forma a que o professor de educação tenha não só um 

correto diagnóstico do contexto em que vai trabalhar, mas também tenha dados 

que lhe permitam avaliar os avanços e recuos dos seus alunos face à prática 

desportiva. 

 

Palavras-Chave: Adolescentes, Prática Desportiva, Motivos e Barreiras.   
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Introdução 

 

Um dos principais objetivos do professor de educação física deve 

materializar-se na promoção de hábitos de vida ativa nos seus alunos, dados 

os indices de atividade fisica dos jovens portugueses serem muito baixos 

[Matos & Equipa Aventura Social, 2010]. Assim, para além do ensino das 

matérias curriculares, é muito importante ter em atenção este facto que não 

deve nunca ser descurado quando estamos perante uma turma de jovens com 

quem vamos trabalhar pelo menos durante um ano. 

Desta forma, estas foram as principais questões iniciais que deram 

origem a esta investigação: 

- Enquanto professores de educação física, que papel poderemos ter 

enquanto agentes promotores de atividade física e prática desportiva? 

- Neste sentido, será importante perceber como é que ocupam os 

tempos livres os alunos e será que praticam desporto fora da escola? 

- Quais as principais razões ou motivos que levam estes jovens a 

praticar desporto e, por outro lado, aqueles que não praticam desporto, quais 

serão as principais barreiras que os fazem não praticar? 

 

Pertinência do estudo  

Sabemos hoje em dia o quanto é importante olhar para a atividade física 

e desportiva dos nossos jovens, dados os contínuos alertas acerca dos perigos 

da obesidade que é, atualmente, já considerada pela Organização Mundial de 

Saúde como a Epidemia do século XXI (Direção Geral de Saúde, 2005) 
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O estudo  de Matos (2010), inserido na maior investigação que se faz na 

Europa acerca dos estilos de vida dos jovens (Health Behaviour in School-Aged 

Study (HBSC), demonstra precisamente que é urgente trabalhar nesta temática 

no nosso país: cerca de metade dos jovens referem que fazem atividade física 

(denominação utilizada neste estudo, referindo-se ao exercicio físico que 

entendemos como uma prática física mais estruturada) três ou mais vezes por 

semana, e apenas 14% referem que praticam exercício físico quatro ou mais 

horas por semana (Matos, 2010). Se olharmos para as recomendações da 

Organização Mundial de Saúde que nos dizem que os jovens deviam praticar 

pelo menos uma hora por dia de exercício físico, podemos perceber o quanto 

estamos longe destes números (Centers for Disease Control and Prevention – 

CDC – 2013) 

Neste estudo (Matos, 2010) comprova-se, ainda, um dado que é comum 

a praticamente todos os estudos e que nos dizem que são os mais velhos e as 

raparigas quem menos pratica (Corte-Real, 2006, Currie, C. et al.2012).  

     Mais ainda, os dados apresentados no estudo de Matos, dizem-nos o quanto 

Portugal tem de trabalhar nesta área, uma vez que quando comparamos os 

resultados encontrados nos nossos jovens com os dados de mais 26 países 

europeus, vemos Portugal nos últimos lugares em tudo o que diga respeito à 

atividade física e consequentemente também nos índices de sobrepeso e 

obesidade. Por exemplo, no último relatório do HBSC de 2010 (Currie, C. et 

al.2012), relativamente ao Índice de Massa Corporal (IMC), Portugal era o 5º 

pior país, apresentando elevadas percentagens de jovens já com sobrepeso e 

obesidade: nas raparigas, aos 11 anos 20%, aos 13 anos 13% e aos 15 anos 

15%; nos rapazes, aos 11 anos 23%, aos 13 anos 22% e aos 15 anos 19%. 
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Por outro lado, em relação à energia despendida em atividades físicas, neste 

relatório percebemos o elevadíssimo número de jovens que não atingem os 

níveis recomendados que são pelo menos a prática de uma atividade física 

moderada a intensa uma hora todos os dias. Assim, neste estudo em Portugal 

os jovens que atingiam o nível recomendado eram os seguintes: nas raparigas, 

aos 11 anos 14%, aos 13 anos 7% e aos 15 anos 6%; nos rapazes, aos 11 

anos 23%, aos 13 anos 19% e aos 15 anos 14%. Mais uma vez, comprova-se 

que Portugal está também neste índice na cauda dos países da Europa. 

 Por outro lado, olhando agora para o Relatório sobre a Saúde na Europa 

(Organização Mundial de Saúde, 2002), pudemos confirmar os dados do 

estudo anterior, uma vez que Portugal aparecia como o país com maior 

percentagem de habitantes que não praticavam uma atividade física suficiente 

para manter ou melhorar a Saúde (pelo menos, 3,5 horas por semana). Este 

estudo que analisava os dados da população em geral acaba por confirmar a 

necessidade de intervirmos nesta temática no nosso país. 

 Os dados que apresentamos anteriormente que acabam por confirmar uma 

ideia que já tinhamos e que, de alguma forma, tinha a ver com as questões que 

colocamos inicialmente: enquanto professores de educação física qual o papel 

que podemos ter enquanto agentes promotores da atividade física e da prática 

desportiva? E para que melhor seja possível ao professor de educação 

conhecer o contexto em que trabalha, parece-nos fundamental que analise 

como ponto de partida alguns dos hábitos dos seus alunos, nomeadamente - 

como é que ocupam os tempos livres os alunos e será que praticam desporto 

fora da escola? Para além destes dados, pensamos ainda ser importante dar 

um passo em frente no sentido de perceber melhor quais as principais razões 
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ou motivos que levam estes jovens a praticar desporto e, por outro lado, 

aqueles que não praticam desporto, quais serão as principais barreiras que os 

fazem não praticar. 

Assim, foram estas as principais questões que guiaram este nosso estudo. 

 

      Metodologia 

         Objetivos do estudo 

O propósito central do presente estudo foi fazer o diagnóstico dos 

hábitos desportivos dos alunos de uma turma do 8º ano de escolaridade e 

identificar os motivos e as barreiras à prática de atividade desportiva. Mas 

especificamente, o estudo procurou:  

a)- identificar como os alunos ocupavam os seus tempos livres; - 

diagnosticar os hábitos semanais de prática desportiva ao nível da frequência, 

natureza e tipo de prática; 

b)- analisar os motivos que levam os jovens à prática regular de 

desporto fora da escola; 

c) - identificar os alunos que não praticam desporto fora da escola e 

quais as barreiras à prática de desporto fora da escola. 

 

Corpus do estudo 

 O corpus do estudo foi constituído por um questionário e entrevistas 

semiestruturadas. Numa primeira etapa, utilizamos um questionário sobre os 

comportamentos relacionados com a saúde dos adolescentes adaptado pelo 

gabinete de Psicologia do Desporto da Faculdade de Desporto da Universidade 
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do Porto, intitulado de “Inventário de Comportamentos relacionados com a 

Saúde dos Adolescentes” (Corte-Real, Balaguer e Fonseca, 2006).  

Este questionário foi aplicado a 25 alunos da turma do 8.º ano de 

escolaridade do estudante-estagiário, constituída por 15 alunos do sexo 

masculino (60%) e 10 alunos do sexo feminino (40%), 23 dos quais com 13 

anos de idade e um aluno com 14 anos. A aplicação deste questionário teve 

como objetivo identificar como os alunos ocupavam os seus tempos livres e 

quais os seus hábitos de prática desportiva fora da Escola, bem como perceber 

de uma maneira geral quais os motivos e barreiras em relação à prática 

desportiva. O questionário foi distribuído por toda a turma, em fevereiro, numa 

aula de 90 minutos, cujos conteúdos práticos não puderam ser abordados face 

a condições climatéricas adversas.  O tempo médio de preenchimento foi de 40 

minutos e os alunos não tiveram dificuldades na compreensão das perguntas. 

Posteriormente, no sentido de aprofundar as questões relativas aos 

motivos e às barreiras de prática desportiva, no segundo momento do estudo, 

entendemos ser pertinente aprofundar as questões dos motivos e, 

essencialmente, das barreiras no sentido de tentar perceber melhor tanto o que 

leva os alunos a praticar desporto e, por outro lado, quais as principais 

barreiras sentidas pelos alunos e que justificam a ausência de prática 

desportiva. Para esta segunda parte desta investigação, foram escolhidos 

aleatoriamente 4 alunos que começaram este ano a praticar desporto e 4 que 

não praticavam, sendo-lhes aplicada uma entrevista semiestruturada conforme 

referimos na metodologia.  

O guião era composto de questões sociodemográficas, questões sobre 

os hábitos desportivos e por outras  subordinadas às motivações e barreiras 
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para a prática desportiva (anexo 2). As entrevistas decorreram no fim do ano 

letivo, sendo gravadas em registo áudio, tendo cada uma a duração média de 5 

minutos. 

 

Procedimentos de Análise 

Na primeira etapa do estudo procedeu-se à análise das questões 

relativas à ocupação dos tempos livres, à frequência da prática desportiva, às 

modalidades praticadas, tipo de prática patentes no questionário acima 

indicado, por recurso a uma analise estatística descritiva. Foram, ainda, 

examinadas as duas questões abertas relativas aos motivos e barreiras, 

utilizando como método a análise de conteúdo. 

Na segunda etapa do estudo, depois de feitas as entrevistas 

procedemos a uma transcrição integral das mesmas, as quais foram sujeitas a 

uma análise indutiva do conteúdo (Patton, 2002). As categorias emergentes 

foram: em relação aos motivos – a modalidade, os motivos e a iniciativa (ou 

seja, quem teve a iniciativa para que o jovem praticasse desporto; em relação 

às barreiras – barreiras, prática anterior e ¨para voltar¨, ou seja o que era 

necessário acontecer para que os jovens voltassem a praticar desporto. 

O processo de análise destes dados recolhidos foi o indutivo, ou seja, 

não tive a preocupação com o estabelecimento à priori de categorias, pois 

foram percebidos através da leitura das entrevistas.  
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Apresentação dos Resultados 

  Primeira etapa do estudo 

 

Tempos Livres 

 A primeira questão subordinada à forma como os alunos ocupavam os 

seus tempos livres é subdividida em 3 grupos de frequência (nunca/quase 

nunca; semanal; todos os dias). Podemos, assim, verificar através da consulta 

da Figura 1, e na categoria “todos os dias” a predominância do uso de 

telemóvel (80%), ouvir música (68%), ver tv (56%) e usar o computador (48%). 

Na coluna “outras” predomina a prática de um desporto, em 13 das 15 

respostas obtidas. Regista-se, todavia, que apenas 4% dos alunos referiu uma 

prática diária. 

    Figura 8 – Ocupação de tempos livres dos alunos 

 

 Prática Desportiva 

 No que reporta à prática habitual de algum desporto, 4 alunos 

responderam que nunca praticavam (16%), 6 disseram que só praticavam às 

vezes (24%) e 15 responderam que praticavam habitualmente (60%). 
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  Em relação à frequência com que praticavam desporto e, conforme 

podemos observar no Quadro 1, apenas 7 alunos (28%) praticavam mais de 3 

vezes por semana.  

 

Quadro 1 – Frequência de Prática Desportiva 

Frequência de prática desportiva fora da escola n % 

 

menos 1 x semana 1 4 

1 x semana 1 4 

2 x semana 6 24 

3 x semana 6 24 

4 x semana 5 20 

5 x semana 1 4 

6 x semana 1 4 

Total 21 84 

Não respostas  4 16 

Total 25 100 

 

 Em relação às modalidades que praticavam (ver Figura 2), destaca-se 

as 14 modalidades diferentes referidas, sendo o futebol a mais praticada (n=6), 

logo seguido pelo andebol, natação, rúgbi e ballet (n=3).  
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  Figura 9 – Modalidades praticadas 
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 Dos 21 alunos desta turma que praticavam desporto, verificamos que 10 

(48%) eram federados o que indiciava uma prática já bem estruturada em cerca 

de metade dos alunos que praticavam desporto. 

 Em relação aos motivos, 20 alunos responderam a esta questão e, como 

podemos observar no Quadro 2, as principais categorias referidas foram a 

“forma física” e o “prazer” respetivamente com 11 e 10 citações. 

 

Quadro 2 - Motivos para a Prática Desportiva 

Categorias Citações Exemplos 

Forma Física 11 “Para melhorar o meu corpo” ; Manter forma física” 

Prazer 10 “ Paixão pela modalidade”; “ Gosto”; “ Agradável” 

Saúde 5 “ Ter mais saúde”; “ Sou mais saudável” 

Bem-estar 5 “ Sinto-me melhor”; “gosto de fazer vida mais positiva” 

Tempo Livre 3 “ Ocupar-me”; “ Tempo Livre” 

Outros 

Significativos 
2 “ Incentivado pelo pai”; “Fazer amigos” 

 

 

Relativamente às barreiras, os alunos citaram como principal barreira à 

prática desportiva a falta de motivação, seguido da falta de tempo e da saúde 

(ver Quadro 3). 
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Quadro 3 – Barreiras à prática desportiva 

Categorias Citações Exemplos 

Falta de tempo 3 “ Não tenho tempo”; “Tenho a semana ocupada” 

Acessibilidade 2 “ Longe”; “ Só há uma vez por semana” 

Dinheiro 2 “ Dinheiro”; “ Falta de dinheiro” 

Outros 

Significativos 
2 “Não há ninguém interessante”  

 

 

Segunda etapa do estudo 

Conforme já referimos anteriormente, numa segunda fase do estudo o 

aprofundamento da análise dos motivos e das barreiras para a prática 

ganharam relevo. 

 

Motivos para a prática 

Em relação aos alunos que começaram a praticar desporto este ano, 

conforme podemos observar no Quadro 4, três dos alunos praticam Andebol e 

um Raguebi, sendo que dois referem que praticam porque gostam, um fala da 

saúde e um outro refere apenas um motivo, extrínseco a ele – “o professor 

aconselhou-me a praticar e disse que eu tinha jeito” (Aluno 3). É ainda 

interessante verificar a referência ao “jogar bem”, relatando o aluno 2 a esse 

propósito – “queria jogar alguma coisa decentemente, saber as regras…”. 

Outro aspeto que nos parece ser muito interessante aprofundar tem a 

ver com a identificação de quem foi a iniciativa para praticarem desporto e aí, 
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para além da iniciativa própria reforça-se a importância dos outros 

significativos, nomeadamente os amigos, os pais e o professor. 

  Quadro 4. Motivos para a prática: modalidade e iniciativa 

Alunos 
Pratica 

Desporto 
Modalidade Motivos Iniciativa 

1 Sim Andebol Gosto Própria-pais-amigos 

2 Sim Andebol 
Gosto – Tempo Livre – 

jogar bem 
Própria-professor-amigos 

3 Sim Andebol Professor incentivou professor 

4 Sim Raguebi Melhorar condição Física Pai 

 

Podemos ainda salientar outros aspetos que retiramos das entrevistas, 

nomeadamente as razões da escolha da modalidade. A este respeito, foi 

interessante verificar que o que os cativou para o Andebol foi “ser uma 

modalidade que eu estava interessado e queria conhecer um bocado mais” 

(Aluno 1), “cativa-me a maneira de jogar deles, todos atacam e todos 

defendem” (Aluno 2), “porque os meus amigos também foram” (aluno 3). Em 

relação ao Rúgbi a razão foi “ser um desporto que envolve esforço e eu gosto 

de desafios” (Aluno 4).  

Relativamente aos motivos que os levam a querer continuar, registaram-

se várias respostas que reforçam a importância dos alunos estarem realmente 

motivados, sentirem-se bem no desporto e divertirem-se, com vontade de 

continuar: “quero continuar a aprender e quero ir o mais longe possível” (Aluno 

1); “”porque gosto e diverte-me” (Aluno 2); “gostei, entusiasmei-me, achei piada 

e conheci bastante gente” (Aluno 3); “divirto-me, conheço pessoas novas e 

quero ficar em forma” (Aluno 4). 
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Barreiras para a prática 

Neste estudo, como já salientamos, estavamos particularmente 

interessados naqueles alunos que não praticam e por isso apresentam um 

conjunto de barreiras associadas a essa decisão de praticar desporto (Quadro 

5). Nestes quatro alunos em que procuramos aprofundar um pouco mais as 

razões que os levam a não praticar encontramos bem presentes razões de 

ordem pessoal: “”não tenho tempo; tenho o fim de semana preenchido” (Aluno 

6); “preguiça e indecisão na escolha da modalidade” (Aluno 7); “para além de 

estar lesionado não tenho tempo por causa do horário da escola” (Aluno 8). Em 

apenas um dos alunos identificaram-se razões que podem não ser imputados 

ao aluno: “é longe e caro” (Aluno 5). Este aluno, aliás, refere bem a ideia de 

que não pratica devido a razões financeiras o que é uma situação para a qual a 

escola deve estar atenta. 

 

Quadro 5. Barreiras para a prática, prática anterior e razões para voltar 

Alunos 
Pratica 

Desporto 
Barreiras Prática anterior Para voltar 

5 Não Longe - Caro Futebol Razões financeiras 

6 Não 
Falta de 

tempo 
Futebol - Natação 

Falar com pais – 

organizar melhor o tempo 

7 Não 
Preguiça – 

indeciso  
Não Falar com amigos 

8 Não 
Lesão – Falta 

de tempo 
Futsal Melhorar a lesão 

  

 Percebemos, ainda, que três dos alunos já tinham praticado desporto, 

tendo abandonado recentemente, há no máximo 3 anos, pelo que é um 
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abandono recente. Apenas um dos alunos, precisamente o que refere como 

barreira a “preguiça” é que nunca praticou desporto. 

 Quando questionados sobre a possibilidade de praticarem desporto, três 

dizem que sim o que é um bom indicador e apenas um diz que será difícil e é 

aquele que refere problemas financeiros (aluno 5). Questionando, depois, o 

que é que tinha de acontecer para praticarem desporto, o aluno 5 refere as 

dificuldades financeiras, mencionando que “se fosse possível ultrapassar essa 

barreira praticava”. Os outros referem a necessidade de falar com os pais 

(Aluno 6), com os amigos (Aluno 7) e o aluno lesionado referiu que voltará à 

prática desportiva quando recuperar da lesão (Aluno 8).  

  

Discussão dos resultados 

Iremos seguir nesta Discussão dos Resultados a ordem com que 

analisamos os diferentes temas: 

Tempos Livres -  no nosso estudo, numa turma de adolescentes do 8º 

ano de escolaridade, os alunos disseram-nos que as suas atividades de 

tempos livres preferidas eram, por esta ordem, o uso dos telemóveis, ouvir 

música, ver tv e estar no computador.  

Estes resultados não nos surpreenderam dado serem diversos os 

indicadores que nos dizem que os jovens estão nos tempos atuais muito 

ligados diariamente e preferencialmente aos telemóveis, a ouvir música em 

todo lado, em grupo ou isolamente e ainda quando estão em casa por norma 

procuram a televisão e o computador. Isso mesmo foi comprovado no nosso 

estudo, situação que também tem sido comprovado em muitos outros estudos, 

nomeadamente dois que encontramos na nossa pesquisa e que também 
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olharam para jovens adolescentes. Num estudo realizado na Universidade do 

Minho, Pereira B. et al (2007) verificaram que os jovens ocupavam o seu tempo 

preferencialmente a ver tv, a jogar computador, ler, estudar e ouvir música. Por 

sua vez, Silva, P. (2008) num estudo também realizado numa escola do 2º e 3º,  

verificou que os rapazes preferiam ouvir música, falar com os amigos e ver tv e 

que as raparigas preferiam ver tv, ouvir música, ver videos e estar no 

computador. 

Prática Desportiva -  No nosso estudo, ao analisarmos inicialmente os 

hábitos desportivos dos nossos alunos fora da escola, verificamos com agrado 

que mais de metade (56%) praticavam pelo menos 3  vezes por semana e que 

apenas 8% praticavam uma ou menos do que uma vez por semana. À primeira 

vista, pareceram-nos uns resultados até que bem razoáveis, dado os indices de 

inatividade que o nosso país apresenta, conforme já referimos na introdução 

deste estudo quando fizemos referência ao HBSC e às pesquisas orientadas 

pela Professora Margarida Matos. Neste estudo (Matos, M, 2010), observaram-

se percentagens muito próximas das que obtivemos pois verificaram-se 

percentagens de 65,5% de jovens que referiram prática de atividade física pelo 

menos 3 vezes por semana.  

No entanto, quando aprofundamos um pouco mais esta análise e 

procuramos perceber qual a percentagem de jovens que praticava mais vezes 

por semana, conforme determinam as orientações por exemplo do CDC (2013), 

aí percebemos o quanto estamos abaixo do pretendido uma vez que no nosso 

estudo apenas 28% praticavam mais de 3 vezes por semana, sendo que 

apenas 8% praticavam 5 ou 6 vezes por semana. Por exemplo, e como 
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comparação, no estudo de Matos et al (2010), 13,3% referiram uma prática 

diária. 

Estes dados apenas vêm confirmar um dado que todos já sabiamos, ou 

seja a nossa população jovem maioritariamente está bem abaixo dos indices 

de atividade física recomendados. 

Podemos ainda salientar que a modalidade mais praticada pelos nossos 

alunos, o Futebol, é também a modalidade mais citada no estudo de Matos et 

al (2010); já o sabiamos, apenas confirmamos que realmente estamos num 

pais que desportivamente ainda está muito ¨futebolizado¨, ou seja não é por 

acaso que é o desporto que mais dá na televisão e mais é falado nos jornais. 

 

Motivos para a prática -   Procurando depois aprofundar a análise de 

algumas das razões que levam os jovens a praticar desporto, perguntamos 

quais os motivos porque praticam e as respostas que obtivemos vão de 

encontro ao que outros estudos também indicam: ¨o prazer e a melhoria da 

forma física¨ são as principais razões que os nossos alunos indicam como 

motivos para praticarem desporto. Na mesma linha,  Leonardo, B. (2009) tanto 

na extensa revisão da literatura que fez como nos dados que recolheu nos 

Açores, indica-nos isso mesmo, o prazer e a forma fisica aparecem em todos 

os estudos como uma das principais razões para se praticar desporto. 

 

Barreiras para a prática – Por outro lado, quando procuramos saber 

quais as principais barreiras, confirmamos o que já tinhamos verificado ao 

consultar o trabalho já citado anteriormente de Leonardo, B. (2009), ou seja 

tanto no nosso estudo, como na muito aprofundada revisão que este autor fez, 
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assim como nos seus próprios resultados, a ¨falta de tempo¨, ¨dificuldades de 

acessibilidade¨, ¨problemas financeiros¨ e a ¨falta de parceiros¨ aparecem 

normalmente citadas nos diferentes estudos. 

Ou seja, para nós acaba por ser interessante observar que os resultados 

que obtivemos em apenas uma turma do 8º ano não diferem assim tanto dos 

resultados de outros estudos realizados no nosso país o que, por um lado, 

podemos interpretar como um resultado normal, uma vez que são muito 

similares a outros e, por outro lado, nos indicam que realmente esta temática 

da promoção da prática desportiva é mesmo urgente e que cada vez mais 

devemos intervir precocemente. 

 

Algumas conclusões 

 Com este estudo pudemos realmente constatar a importância de serem 

realizadas este tipo de investigações junto dos nossos alunos de forma a 

conhecê-los melhor, recolhendo assim um conjunto de informações que 

consideroamos serem muito importantes e que nos ajudarão certamente a 

sermos melhores professores e a cumprirmos bem a nossa missão. 

 Neste caso, procuramos identificar hábitos desportivos, motivos e 

barreiras mas este método de trabalho poderá ser aplicado a qualquer outro 

tema. Assim, neste caso, ficamos a saber que esta turma apesar de apresentar 

uma boa percentagem de alunos que praticavam desporto fora da escola 

(84%), apresentava ainda muitos alunos com uma frequência semanal de 

prática bastante abaixo do que é recomendado – apenas 28% praticavam mais 

de 3 vezes por semana. Para além disso, dos 21 que praticavam, apenas 10 

(40%) o faziam inseridos em competição. 
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 Estes resultados, no que diz respeito a estes alunos que são 25, indica-

nos que apenas 4 não praticavam e que dos restantes 21 apenas 7 praticavam 

mais de três vezes por semana; ou seja, o indicador é bom e o princípio da 

prática está lá, agora a incidência nestes alunos deverá ser no sentido de 

procurar que aumentem a frequência semanal. Não entramos neste estudo nas 

questões da intensidade da prática mas esse poderá ser um outro indicador a 

ter em conta em futuras investigações. 

 Assim, a grande incidência do trabalho enquanto professor poderia 

agora ser centrada nos 4 que referem não praticar e daí termos então realizado 

as entrevistas em que, por um lado, confirmamos algumas das razões que 

levam os jovens a praticar desporto e também a manter essa mesma prática 

(nomeadamente a influência dos outros significativos, o prazer e a diversão) e, 

por outro lado, verificamos o que é que estes alunos apresentaram como 

razões (ou barreiras) para não praticarem. Deste modo, pudemos recolher um 

conjunto importante de informações que certamente agora poderiam ser muito 

úteis caso continuassemos a ser professor destes alunos. Ficamos a saber que 

3 até pensam em voltar a praticar e que 1 tem problemas financeiros que como 

sabemos por vezes pode ser uma falsa razão para não se praticar pois pode-se 

praticar desporto sem gastar dinheiro. De qualquer modo, os dados que 

recolhemos iriam ser certamente muito úteis quando, por exemplo, 

abordássemos os pais destes alunos. 

Ficou assim, a certeza da utilidade de qualquer professor de educação física 

realizar no inicio de todos os anos letivos este tipo de investigação de forma a 

ter um instrumento de diagnóstico (que lhe indica alguns dos ¨caminhos¨por 
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onde pode/deve ir) e também ficar da posse de dados que lhe permitirão 

depois avaliar se o seu trabalho teve os efeitos desejados. 
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6. Reflexão final 
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 Após terminar este extenso relatório onde procurei partilhar todas as 

experiências vividas, assim como as razões que me levaram a tomar 

determinadas decisões vejo que, apesar de ter sido um ano comprido onde 

muitas vezes não soube aproveitar o que de tão belo o estágio pode ser, retiro 

aprendizagens que me vão ser úteis para a vida. Reconheço que não soube 

entrar no estágio da maneira que devia e que a forma como comecei o ano 

teve repercussões durante o ano todo. Consequentemente, as dificuldades 

todas que vivi fizeram com que crescesse, se calhar mais do que se tudo 

corresse dentro da normalidade pois sempre ouvi dizer que é com as 

dificuldades que evoluímos.  

 

“The flower that blooms in adversity is the most rare and beautiful of all.” 

Mullan,1998 

 

Acabo este ano com a certeza que é pela educação que a minha vida 

vai passar e este ano deu-me a segurança necessária para que eu pudesse 

finalmente fazer esta afirmação com toda a segurança. Para concluir 

transcrevo aqui a carta que Abraham Lincoln escreveu ao professor do seu 

filho e que é tudo o que eu ambiciono conseguir transmitir a todos os alunos 

com que tiver o privilégio de contactar. 

 

“Caro professor, ele terá de aprender que nem todos os homens são justos, 

nem todos são verdadeiros, mas por favor diga-lhe que, para cada vilão há um 
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herói, para cada egoísta, há um líder dedicado. Ensine-o, por favor, que para 

cada inimigo haverá também um amigo, ensine-o que mais vale uma moeda 

ganha que uma moeda encontrada. Ensine-o a perder, mas também a saber 

gozar da vitória, afaste-o da inveja e dê-lhe a conhecer a alegria profunda do 

sorriso silencioso. Faça-o maravilhar-se com os livros, mas deixe-o também 

perder-se com os pássaros no céu, as flores no campo, os montes e os vales. 

Nas brincadeiras com os amigos, explique-lhe que a derrota honrosa vale mais 

que a vitória vergonhosa, ensine-o a acreditar em si, mesmo se sozinho contra 

todos. Ensine-o a ser gentil com os gentis e duro com os duros, ensine-o a 

nunca entrar no comboio simplesmente porque os outros também entraram. 

Ensine-o a ouvir todos, mas, na hora da verdade, a decidir sozinho. Ensine-o a 

rir quando estiver triste e explique-lhe que por vezes os homens também 

choram. Ensine-o a ignorar as multidões que reclamam sangue e a lutar só 

contra todos, se ele achar que tem razão. Trate-o bem, mas não o mime, pois 

só o teste do fogo faz o verdadeiro aço. Deixe-o ter a coragem de ser 

impaciente e a paciência de ser corajoso. Transmita-lhe uma fé sublime no 

Criador e fé também em si, pois só assim poderá ter fé nos homens. Eu sei que 

estou a pedir muito, mas veja o que pode fazer, caro professor.“ 

 

Abraham Lincoln 
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Anexo 1 – Autorizações 

 

Porto, 6  de Abril de 2013 

Assunto: Autorização para a realização de entrevistas a alunos 

Ex. Sr. Diretor de Turma do 8ºB 

Agrupamento Vertical Clara de Resende 

Assunto: Autorização para a realização de entrevistas a alunos da turma do 

8ºB 

Eu, Afonso Leão Correia Alves, estudante-estagiário do Mestrado em Ensino 

de Educação Física dos Ensinos Básico e Secundário, da Faculdade de 

Desporto da Faculdade de Desporto da Universidade do Porto, tenho como 

uma das tarefas a realizar no âmbito da unidade curricular de Estágio 

Profissional, desenvolver um projeto de “investigação-ação” subordinado a um 

tema emergente da minha atividade pedagógica na escola. O meu estudo tem 

como principal propósito perceber que hábitos desportivos têm os alunos e 

identificar as barreiras que os levam a não praticar exercício físico e com esses 

dados tentar melhorar os índices de prática desportiva da turma em questão. É 

neste contexto, que venho solicitar a V. Exa. autorização para a realizar 

entrevistas a alunos da sua Turma, com o propósito de perceber as razões que 

levam uns a praticar desporto e a serem ativos fisicamente na escola ou 

noutros contextos, e os motivos que levam outros a não praticarem qualquer 

tipo de desporto. Segue junto a esta carta, uma outra carta com o pedido de 

autorização para os respetivos Encarregados de Educação. 

 

Certa do melhor acolhimento para com este meu assunto, fico à disposição 

para mais esclarecimentos e aproveito a oportunidade para apresentar os 

meus melhores cumprimentos 

 

____________________________________________ 

Afonso Leão Correia Alves 

Porto, 6  de Abril de 2013 

Exmo(a). Encarregado(a) de Educação, 

Agrupamento Vertical Clara de Resende 
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Assunto: Autorização para a realização de uma entrevista ao seu/à sua 

educando(a) 

Eu, Afonso Leão Correia Alves, estudante-estagiário do Mestrado em Ensino 

de Educação Física dos Ensinos Básico e Secundário, da Faculdade de 

Desporto da Faculdade de Desporto da Universidade do Porto, tenho como 

uma das tarefas a realizar no âmbito da unidade curricular de Estágio 

Profissional, desenvolver um projeto de “investigação-ação” subordinado a um 

tema emergente da minha atividade pedagógica na escola. O meu estudo tem 

como principal propósito perceber que hábitos desportivos têm os alunos e 

identificar as barreiras que os levam a não praticar exercício físico e com esses 

dados tentar melhorar os índices de prática desportiva da turma em questão. 

Assim, venho por este meio solicitar a sua autorização para a realização de 

uma entrevista ao seu/à sua educando(a) com o propósito de perceber as 

razões que o(a) levam a praticar desporto e a ser ativo fisicamente ou (se for 

esse o caso) as razões que o(a) levam a não praticar qualquer tipo de 

desporto. Caso autorize, solicito que assine este documento e mo faça chegar 

através do seu/da sua educando(a). Pela minha parte, agradeço desde já a sua 

atenção e estou disponível para qualquer esclarecimento adicional. 

Com os melhores cumprimentos 

_____________________________________________ 

Afonso Leão Correia Alves 

Eu, ______________________________________________ Encarregado de 

Educação de  

______________________________________________, declaro que autorizo 

o(a) meu/minha educando(a) a participar no estudo acima referido. 

Assinatura - 

_______________________________________________________________ 
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Anexo 2 - GUIÃO DA ENTREVISTA 

 

- Praticas Desporto fora da Escola?  

- Guião de entrevista para os que começaram a praticar desporto, fora da 

escola, este ano. 

- Foi tua a iniciativa de começar a praticar desporto ou houve alguém que te 

incentivou a começar a prática? 

- Quais as razões que te levaram a começar a praticar desporto?  

- Que modalidade praticas agora? 

- Porque é que escolheste esta modalidade?  

- Participas em competições federadas ou é apenas uma prática recreativa? 

- Com que frequência semanal o fazes? 

- Quantas horas por treino? 

- Quais os motivos porque continuas a praticar desporto? 

……………………………………………………………………………………………

………………………………………… 

- Guião de entrevista para os que não praticam desporto fora da escola 

- Diz-me quais as razões que te levam a não praticar desporto fora da escola? 

- Já praticaste algum desporto e depois abandonaste?  

- Há quanto tempo abandonaste e quais foram as razões para teres deixado a 

prática desportiva? 

- Prevês a possibilidade de voltar a praticar desporto de forma regular?  

- Se sim, daqui a quanto tempo? 

- O que é que tem de acontecer para voltares a praticar desporto? 
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Anexo 3 – entrevistas 

 

ENTREVISTA - 1 

Nome- João Lima Idade- 14 

- Praticas Desporto fora da Escola?  Sim 

- Foi tua a iniciativa de começar a praticar desporto ou houve alguém que 

te incentivou a começar a prática? 

Foi minha mas já tinha os meus pais a dizer à algum tempo para praticar 

desporto e depois tinha um grupo de amigos que também praticava e eu 

aproveitei. 

- Quais as razões que te levaram a começar a praticar desporto? 

Já não praticava desporto há muito tempo e estava interessado em fazer 

alguma coisa e porque gostei do desporto que estou agora.  

- Que modalidade praticas agora? Andebol 

- Porque é que escolheste esta modalidade?  

Porque é uma modalidade que eu estava interessado e queria conhecer um 

bocado mais sobre esta modalidade 

- Participas em competições federadas ou é apenas uma prática 

recreativa? 

Competição Federada 

- Com que frequência semanal o fazes? 

3x 

- Quantas horas por treino? 

1 Hora por treino 
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- Quais os motivos porque continuas a praticar desporto? 

Quero continuar a aprender sobre o andebol e quero ir o mais longe possível 

na formação. 

 

ENTREVISTA - 2 

Nome- Luís Alves Idade- 14 

- Praticas Desporto fora da Escola?  Sim 

- Foi tua a iniciativa de começar a praticar desporto ou houve alguém que 

te incentivou a começar a prática? 

Foi mais ou menos um bocado das duas, muito pela influencia das aulas das 

aulas que eu gostei do desporto que pratico que é andebol e os amigos meus 

que queriam ir e eu acabei por ir com eles. 

- Quais as razões que te levaram a começar a praticar desporto? 

Eu querer fazer alguma coisa em tempos livres e querer jogar alguma coisa 

decentemente, saber as regras e gostei muito do desporto que pratico que é o 

andebol. 

- Que modalidade praticas agora? Andebol 

- Porque é que escolheste esta modalidade?  

Cativa-me a maneira de jogar deles, todos ataca e todos defendem não há 

aquela maneira de jogar em que uns defendem e outros atacam. 

- Participas em competições federadas ou é apenas uma prática 

recreativa? 

Competição Federada 

- Com que frequência semanal o fazes? 

3x 
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- Quantas horas por treino? 1 Hora por treino 

- Quais os motivos porque continuas a praticar desporto? 

Porque gosto e diverte-me praticar desporto. 

 

ENTREVISTA - 3 

Nome- Manuel Junqueira Idade- 13 

- Praticas Desporto fora da Escola?  Sim 

- Foi tua a iniciativa de começar a praticar desporto ou houve alguém que 

te incentivou a começar a prática? 

Foi alguém que me incentivou. O professor aconselhou-me a praticar disse que 

eu tinha jeito. 

- Quais as razões que te levaram a começar a praticar desporto?  

- Que modalidade praticas agora? Andebol 

- Porque é que escolheste esta modalidade?  

Porque os meus amigos também foram. E porque gosto de andebol.  

- Participas em competições federadas ou é apenas uma prática 

recreativa? 

Competição Federada 

- Com que frequência semanal o fazes? 

3x 

- Quantas horas por treino? 

1 Hora por treino 

- Quais os motivos porque continuas a praticar desporto? 

Gostei, entusiasmei-me, achei piada, conheci bastante gente. 
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ENTREVISTA - 4 

Nome- Maurício Cardoso Idade- 13 

- Praticas Desporto fora da Escola?  Sim 

- Foi tua a iniciativa de começar a praticar desporto ou houve alguém que 

te incentivou a começar a prática? 

Foi o meu pai. 

- Quais as razões que te levaram a começar a praticar desporto? 

Para melhorar a minha condição física  

- Que modalidade praticas agora? Rugbi 

- Porque é que escolheste esta modalidade?  

Porque é um desporto que envolve algum esforço e eu gosto de desafios 

- Participas em competições federadas ou é apenas uma prática 

recreativa? 

Competição Federada 

- Com que frequência semanal o fazes? 

2x mas agora vou passar a fazer 3x 

- Quantas horas por treino? 

1h30 por treino 

- Quais os motivos porque continuas a praticar desporto? 

O facto de eu me divertir, conhecer pessoas novas e eu ficar em forma. 

 

ENTREVISTA - 5 

Nome- Miguel Duarte Idade- 13 

- Praticas Desporto fora da Escola? Não 
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- Diz-me quais as razões que te levam a não praticar desporto fora da 

escola? 

Praticava em Gaia que é um bocado longe e era um bocadinho caro. 

- Já praticaste algum desporto e depois abandonaste?  

Já, Futebol 

- Há quanto tempo abandonaste e quais foram as razões para teres 

deixado a prática desportiva? 

2 anos 

- Prevês a possibilidade de voltar a praticar desporto de forma regular?  

Não sei. Provavelmente não mas eu gostava 

- Se sim, daqui a quanto tempo?  

- O que é que tem de acontecer para voltares a praticar desporto? 

Não sei, eu podia querer mais. Eu quero mas há dificuldades financeiras. 

É simplesmente as dificuldades financeiras que te levam a não praticar 

desporto? 

Sim 

Se conseguires ultrapassar essa barreira voltarias a praticar desporto? 

SIm 

 

ENTREVISTA - 6 

Nome- Tiago Couraceiro Idade- 13 

- Praticas Desporto fora da Escola? Não 

- Diz-me quais as razões que te levam a não praticar desporto fora da 

escola? 

Não ter tempo. Tinha o fim de semana muito preenchido. 
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- Já praticaste algum desporto e depois abandonaste?  

Já, Natação e Futebol. 

- Há quanto tempo abandonaste e quais foram as razões para teres 

deixado a prática desportiva? 

Natação há 3 anos e futebol à um ano. Natação já estava um bocado farto. 

Futebol  porque sábado tinha instituto de português terça tinha a escola até 

tarde. 

- Prevês a possibilidade de voltar a praticar desporto de forma regular?  

Sim. 

- Se sim, daqui a quanto tempo? Não sei talvez para o próximo ano. 

- O que é que tem de acontecer para voltares a praticar desporto? 

Falar com os meus pais e por algum tempo para essas atividades 
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ENTREVISTA - 7 

Nome- Osvaldo Magalhães Idade- 13 

- Praticas Desporto fora da Escola? Não 

- Diz-me quais as razões que te levam a não praticar desporto fora da 

escola? 

Talvez por preguiça. E porque sou um bocado indeciso para escolher uma 

modalidade 

- Já praticaste algum desporto e depois abandonaste?  

Não. 

- Há quanto tempo abandonaste e quais foram as razões para teres 

deixado a prática desportiva? 

- Prevês a possibilidade de voltar a praticar desporto de forma regular?  

Sim. Talvez vá para o andebol com os meus colegas 

- Se sim, daqui a quanto tempo?  

- O que é que tem de acontecer para voltares a praticar desporto? 
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ENTREVISTA - 8 

Nome- Miguel Ângelo Idade- 17 

- Praticas Desporto fora da Escola? Não 

- Diz-me quais as razões que te levam a não praticar desporto fora da 

escola? 

Primeiro porque estou lesionado e segundo porque não tenho tempo por causa 

do horário da escola. 

- Já praticaste algum desporto e depois abandonaste?  

Já, Futsal 

- Há quanto tempo abandonaste e quais foram as razões para teres 

deixado a prática desportiva? 

Abandonei há cerca de um ano. Quando a escola começou, foi por causa do 

horário da escola no inicio e agora porque estou lesionado. 

- Prevês a possibilidade de voltar a praticar desporto de forma regular?  

Sim. 

- Se sim, daqui a quanto tempo? Já em Setembro 

- O que é que tem de acontecer para voltares a praticar desporto? 

 

 

 

 

 



 
115 

Anexo 4 – Fotos de Atividades da Escola 2ª Oportunidade 
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