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Resumo  
 

 O relatório de estágio é um requisito obrigatório para conclusão do 

mestrado em Ensino de Educação Física e Desporto nos Ensinos Básico e 

Secundário, como tal, este documento pretende descrever algumas as 

realidades vivenciadas durante o ano letivo. 

 A atividade docente é o último estágio da vida académica de um 

mestrando, não só pela responsabilidade que acarreta, por primeiro contacto 

com a carreira, mas essencialmente pela preponderância que tem na nota final. 

O estágio pedagógico é o culminar da formação inicial do professor, contudo as 

vivências deste ano vão ser a base para toda a vida profissional. Durante este 

ano, coloquei em prática o que me foi ensinado durante o meu percurso 

universitário.  

 O presente relatório de estágio, encontra-se dividido em cinco temas, 

sendo eles, introdução, enquadramento pessoal, institucional, realização da 

prática de ensino supervisionada, que contêm, um estudo de investigação 

subordinado ao tema “O porquê da não adesão ao desporto escolar da turma 

que lecionei” e a conclusão. 

 Estão assinaladas no decorrer do relatório todas as minhas vivências do 

ano de professor estagiário, sendo então o conjunto de tudo o que vivi de bom 

e de mau. 
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Abstract 
 

 The internship report is a mandatory requirement for completion of the 

Master's degree in Physical Education and Sports Teaching in Primary and 

Secondary Education, as such, this document is intended to describe all the 

realities experienced during the school year.  

 The teaching activity is the last stage of the academic life of a graduate 

student, not only the responsibility it brings, for the first contact with the career, 

but mainly by the preponderance which has the final grade. The teaching 

practice is the culmination of initial teacher education, however, the experiences 

of this year will be replicated throughout the working life. During this year, I put 

into practice everything that was taught during the initial training and the first 

year of master's degree.  

 This stage report is divided into five themes, namely, introduction, 

personal framework, institutional, realization of supervised teaching practice, 

which contain a research study entitled "Reasons for nonadherence to school 

sports the class that I taught "and the conclusion.  

 They are noted throughout the report all of my experiences of the trainee 

teacher of the year, then the whole being of what I went through good and bad. 
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1. Introdução 
 

 O estágio pedagógico surge no último ano do Mestrado em Ensino de 

Educação Física para os Ensinos Básico e Secundário e, tem como principal 

função a profissionalização do estudante-estagiário de uma forma crescente e 

orientada na docência da disciplina de Educação Física, com vista à conclusão 

da prática de ensino supervisionada. 

 Este relatório nasce para documentar, as vivências por mim 

protagonizadas ao longo deste ano letivo da prática de docência 

supervisionada. 

 O ano de estágio é um instrumento fundamental para a criação do rumo 

na nossa carreira docente, sendo assim, é um ano em que as nossas 

aprendizagens são constantes, e em que deve ser também constante a procura 

de soluções para conseguirmos lidar com os alunos, com sucesso, ajudando-

os a potenciar as suas qualidades. 

 Este breve resumo de toda a minha atividade durante o ano visa a 

reflexão de tudo o que fui realizando ao longo do mesmo, desde o que estava à 

espera ao que fui alcançando até às metas que me foram estabelecidas.  
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2. Enquadramento Pessoal 
 
 Segundo Meleiro (2002) “Ser professor é uma profissão louvável, que 

merece respeito e consideração pela nobre missão, de quem a exerce, de 

transmitir conhecimentos aos alunos (…)”. 

 O processo de formação do professor tanto é individual como coletivo, 

crescemos como professores através das nossas vivências bem como através 

da observação, troca de ideias e análise de colegas de profissão. 

 A mudança repentina de aluno para professor, passar a ter peso da 

responsabilidade de formar, educar e motivar exige uma responsabilidade 

enorme. 

 As minhas expectativas para este ano de estágio foram desenvolvidas 

através da ideia que a profissão de professor exige uma aprendizagem 

constante e sólida. Este crescimento, depende da minha disposição de 

aprender e de consumir toda a informação e experiência que retiro das 

diversas atividades, conversas e observações que realizei ao longo deste ano 

de estágio. 

 A minha postura durante o estágio foi sempre muito reflexiva e crítica 

com o meu desempenho como professor. Fui e serei sempre o meu maior 

crítico, penso que só esta atitude faz com que evoluía e me torne cada vez 

melhor e mais capaz de desempenhar a profissão que me proponho desde 

sempre. Este pensamento fez-me procurar ir sempre mais além, trabalhar cada 

vez mais para conseguir que os alunos chegassem ao patamar que pretendia, 

que esta minha passagem no estágio tivesse os frutos pretendidos e o meu 

crescimento fosse tanto maior quanto possível. A minha aspiração principal foi 

nunca desfraldar esta profissão, o meu professor cooperante e o orientador de 

estágio, tendo para isso, me esforçado para responder de forma positiva ao 

que os professores me foram solicitando ao longo do ano. 
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 Este ano de estágio foi o culminar de tudo o que aprendi ao longo destes 

anos de vida académica, tendo uma preponderância enorme na minha 

formação, durante este ano coloquei em prática todas as minhas 

aprendizagens, o que fez com que a minha formação tivesse um sentido 

prático. Resta-me dizer que este ano de estágio, apesar de cansativo e moroso 

foi de extrema relevância para mim. Comecei o ano imaginando como tudo iria 

ser e decorrer mas o principal foco de todos esses pensamentos era o objetivo 

de ganhar a maior experiência possível para no futuro próximo ser capaz não 

só de transmitir conhecimento aos discentes bem como incutir-lhes o gosto 

pela disciplina e pelo desporto, contribuindo assim para um futuro melhor da 

nossa sociedade.  

 O caminho não foi fácil, as necessidades dos alunos estavam 

constantemente a ser alteradas o que fez com que tivesse que estar em 

constante mudança para me ser possível responder às mesmas. O caminho 

avizinhava-se longo e difícil e felizmente foi assim que aconteceu. Felizmente, 

porque só esse caminho me fazia crescer e estar apto para lecionar a disciplina 

de educação física na escola, tanto no presente como no futuro e conseguir 

melhorar a minha forma de ensinar e de incentivar os alunos para a aula. 

Tentei ao longo deste ano melhorar as minhas capacidades cognitivas e 

práticas, o que para isso contribuiu grandemente a minha constante autocritica 

e autoformação. 

 No que diz respeito aos alunos e da relação que fui construindo com 

eles era meu objetivo criar um grande distanciamento entre as categorias 

(professor/aluno) na fase inicial do ano letivo com o objetivo de fincar de forma 

acentuada o meu papel de professor. Adotei este comportamento para evitar 

que os discentes perdessem o respeito por mim e que confundissem o meu 

papel na escola, a proximidade de idades entre mim e eles era grande, o que 

não é de todo comum acontecer nas escolas nos dias de hoje. Esse objetivo foi 

concretizado pois os demais referidos nunca puseram em causa a minha 

autoridade na lecionação da disciplina. Superando a primeira barreira, era meu 

objetivo criar uma boa relação professor aluno, criando então uma empatia e 

carinho pelos meus discentes. Lecionar as aulas nesse clima era um dos 
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objetivos, sem nunca esquecer o meu papel e desempenhar as minhas funções 

de forma empenhada, responsável, dinâmica e motivacional.  

 Imaginei inúmeras vezes como ia ser a minha turma e como seria o 

comportamento deles e o seu grau de empenhamento motor, contudo o que 

imaginei foi pouco para a turma que encontrei, o grau de empenhamento motor 

foi fabuloso ao longo do todo o ano letivo e o comportamento dos alunos foi 

bastante razoável. Já referi que a idade era o meu maior receio, porém penso 

que foi positivo para mim ter uma idade próxima à idade dos alunos. A ligação 

criada foi excelente. 

 A profissão de professor é bem mais complexa do que aquilo que 

imaginava e só esta experiência me veio crer que tal é verdade. Enquanto 

somos alunos e fácil julgar e classificar os professores, só quando passamos 

para o outro lado é que vemos a grande complexidade que a profissão exige. 

 Não posso deixar de referir o estudo de investigação que me permitiu 

ampliar a experiência numa área pouco desenvolvida até então. 
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3. Enquadramento Institucional 

3.1. Caracterização da escola 
 

 A escola onde realizei estágio profissional está inserida num 

Agrupamento de Escolas, localizado no município de Matosinhos, concelho do 

Porto. 

 Escola da freguesia de Leça do Balio, que possui excelentes condições 

para a prática desportiva e para o ensino da disciplina de Educação Física. 

Três espaços desportivos estão ao dispor dos professores para lecionar a 

disciplina, sendo eles, o pavilhão municipal, as piscinas municipais desta 

mesma localidade e ainda o polidesportivo localizado dentro das instalações da 

escola, de referir que tanto o pavilhão como as piscinas municipais estão ao 

nosso dispor para lecionar graças à boa vontade da Câmara Municipal de 

Matosinhos. 

 A escola básica 2,3 onde estagiei, conta com um número de alunos 

bastante significativo, perto de quinhentos alunos que se repartem pelos 

segundo e terceiro ciclos, ensino profissional e ainda o vocacional. 

 Leça do Balio, é assim designada desde, 1991, até então denominava-

se de Leça do Bailio, conta com 17571 habitantes, tendo como referência os 

CENSUS 2011, e grande parte dessa população tem idade compreendida entre 

os vinte cinco anos e os sessenta e quatro anos.  

 Leça do Balio teve um aumento significativo da sua população nos 

últimos quarenta anos, passando de 10000 para 17571 habitantes. Este 

aumento de população deve se ao facto da inclusão nesta freguesia de alguns 

bairros sociais do conselho de Matosinhos. Leça é uma localidade com uma 

população desfavorecida e carente de valores, contudo na minha experiência 

como professor não senti essas dificuldades e posso garantir que são gentes 

de bem e muito respeitadoras. 
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3.2. Caracterização da turma 
 

 O primeiro estagiário a ter acesso à escolha e seleção de turma foi o 

estagiário João David, pois dos três foi que teve a melhor nota de licenciatura, 

critério de seleção, escolhendo a turma com o horário que mais lhe convinha, 

em seguida escolheu o estagiário Tiago Soares e para ultimo e ficando com a 

restante turma disponível fiquei eu. Resta-me dizer que apesar de não ter 

escolhido a turma fiquei enormemente satisfeito assim que tive o primeiro 

contacto com eles. Desde logo mostraram um respeito enorme por mim e fiquei 

a saber que grande parte da mesma, pratica exercício físico fora da escola e 

que gostam da disciplina.  

 Quanto à caracterização da turma, o professor cooperante sugeriu que 

construíssemos um inquérito com diversas perguntas, para que numa fase 

inicial do ano letivo, conhecêssemos minimamente os alunos. Com a análise 

deste questionário criei uma caracterização da minha turma, que apresento as 

conclusões já de seguida. 

 A turma era heterogénea quanto ao género (dezasseis alunos do sexo 

masculino e dez do sexo feminino), a média de idades dos alunos era de treze 

anos à data do questionário, estando no escalão correspondente ao ano de 

escolaridade em que se encontram, todos os alunos são de nacionalidade 

portuguesa e a maior parte da turma reside em Matosinhos. É importante referir 

que sete alunos da minha turma são filhos únicos, dezasseis têm apenas um 

irmão, dois tem dois irmãos, e contrariamente à natalidade do nosso país há 

uma aluna que conta com sete irmãos na família. 

 Toda a turma garante que as suas condições de estudo são boas, o 

que facilita a obtenção de boas notas e a vontade de estudar. 

 De todos os alunos, dezassete afirmam fazer cinco a seis refeições 

diariamente, realizadas em casa e na escola e apenas um diz que faz apenas 

três refeições por dia, os restantes fazem quatro refeições por dia.  

 Ao nível da relação com educação física uma percentagem 

esmagadora dos alunos respondeu afirmativamente ao gosto pela disciplina. 
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As modalidades preferidas dos alunos são o futsal e futebol. Por outro lado 

afirmaram ter mais dificuldades a ginástica, o que se veio a comprovar.  

  



 
 

20 
 

  



 
 

21 
 

4. Realização da Prática de Ensino Supervisionada  
 

 Na opinião de Frontoura, (2005), o estágio pedagógico é a melhor forma 

de adaptação à realidade que o estagiário irá encontrar no futuro, na medida 

que, esta fase de iniciação decorre com o apoio de outros pedagogos e têm 

como objetivo ajudar o aluno estagiário a aplicar o conhecimento adquirido e 

auxilia-lo a encontrar as soluções adequadas para os problemas com que se 

depara ao longo do processo Ensino/Aprendizagem. 

 A prática de ensino supervisionada fez-me crescer imenso, contribuindo 

de forma assinalável para a minha formação. Importa ressalvar que iniciei a 

prática docente apenas com os conhecimentos teóricos e que senti algumas 

dificuldades iniciais na transmissão de conteúdos aos meus alunos. Para 

ultrapassar esta debilidade, contei com a preciosa ajuda do professor 

cooperante, que me ajudou a pôr em prática esses conhecimentos, orientando-

me da melhor maneira para fazer com que tudo o que aprendi ao longo de toda 

formação fosse transmitido e assimilado pelos alunos. Esta ajuda tornou-me, 

numa fase inicial, num professor mais competente, eficaz e confiante. 

 No que respeita à forma como se desenrolou a minha prática 

pedagógica, considero que a forma como o professor cooperante me guiou fez 

com que a minha autonomia, conhecimento, gestão de aula, capacidade de 

reflexão e resolução de problemas aumenta-se de forma significativa. Esta 

forma de cooperação deu origem à criação de uma própria identidade 

profissional e pessoal. Esta prática pedagógica deu me uma base sólida de 

experiência e conhecimentos para construir uma carreira profissional forte.  

 O segundo período tem um papel preponderante na minha formação 

enquanto professor, e na construção da minha própria identidade. O professor 

cooperante esteve ausente da escola cerca de dois meses, e neste período de 

tempo fomos nós estagiários a apoiar-nos uns aos outros, tal já ocorria mas 

com a ausência do professor acentuou-se esta prática. Foram dois meses de 

reflexão, de constantes erros e procura de soluções sozinho, o que me permitiu 

crescer imenso. Esta ausência do professor podia ter sido terrível para mim e 
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para os meus colegas, mas não, isso não aconteceu, fortaleceu a nossa 

relação e o trabalho em equipa. Esta etapa do estágio veio me trazer uma 

visão diferente da turma e dos alunos, visto que me deixaram de ver como 

professor estagiário sob supervisão para me olharem como professor estagiário 

com mais autonomia de decisões e acima de tudo passaram a ver-me como 

autoridade máxima na aula. Fazendo com que o comportamento de alguns se 

alterasse e construísse uma forte ligação com os demais. 

 Esta oportunidade foi magnífica, com experiência únicas, vivências 

fantásticas, e relações humanas que me fizeram dar um passo em frente como 

pessoa. Sinto me mais completo depois desta etapa académica e mais capaz 

de resolver os diferendos entre a teoria e a prática.   
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5. ÁREA 1: Organização e Gestão do Ensino 
Aprendizagem 
 

 Segundo Bento (2003), “o ensino mediante planificação e análise 

adquire os contornos de uma atividade racional e humana, mas também liberta 

o professor de determinadas preocupações, ficando disponível para a vivência 

de cada aula como um ato criativo.” 

 As tarefas de planeamento foram uma constante ao longo do ano. A 

primeira preocupação, tanto do professor auxiliar como minha foi adequar os 

diversos planeamentos a que fomos sujeitos à minha turma. Tivemos diretivas 

nacionais para cumprir, contudo a turma e as suas necessidades foram o 

nosso guia para o planeamento. O ensino é para os alunos e para satisfazer as 

suas necessidades, ajustando-o sempre as demais suprarreferidas. 

 O grande objetivo desta área do estágio é planear a estratégia que vai 

ser utilizada para lecionar. Como já referi este planeamento segue objetivos 

pedagógicos que garantam que o aluno vai aprender de forma eficaz o que nos 

propomos a ensinar. 

 De salientar que o planeamento que por nós foi feito, foi elaborado 

consoante o planeamento anual previamente estipulado pelo agrupamento de 

escolas onde a escola está inserida.   

  



 
 

24 
 

5.1. ÁREA 1: Conceção 
 

 A conceção diz respeito á análise dos documentos e implica uma 

reflexão das condições gerais e locais do ensino, todo o planeamento escolar 

deve ser feito tendo em atenção ao meio que envolve a escola, o contexto 

social da escola e as características dos alunos que estavam diante de mim. 

Um bom professor tem de ser capaz de adaptar as suas estratégias e opções 

metodológicas consoante o seu conhecimento da comunidade educativa, da 

instituição escolar, do meio envolvente e dos seus participantes. Tal como 

refere Bidutte (2001), “as habilidades desportivas, o desporto a ser praticado, o 

professor de educação física, as características físicas são determinantes na 

motivação dos alunos.” 

 A entrega e análise dos inquéritos, facilitou o conhecimento da turma, 

pois consegui através da análise dos dados recolhidos pelas fichas de 

caracterização de turma aumentar o meu conhecimento dos alunos em 

diversas áreas, sendo elas, o seu nível de motivação para a disciplina, as 

modalidades que mais gostam e onde sentem mais dificuldades, isto nos dados 

referentes à disciplina. Conseguindo também recolher dados relativos aos seus 

hábitos de saúde e informações relativas aos seus familiares. Após a análise 

do documento de caracterização da turma, parti em busca de novas 

informações, a atividade docente não é apenas o conhecimento da turma e das 

suas especificidades. Conhecer os objetivos, propósitos e especificidades da 

disciplina de educação física, foi o patamar com que me deparei logo após a 

caracterização da turma, esse conhecimento foi facilitado porque todo o 

trabalho de seleção do que seria ou não lecionado já estava selecionado desde 

o ano anterior, tendo sido elaborado pelo grupo disciplinar de educação física 

do agrupamento a que pertence a escola. Conhecer os objetivos, propósitos e 

especificidades da disciplina de educação física, é fundamental para nortear o 

trabalho do professor na elaboração dos diversos planeamentos, bem como, na 

seleção do que será instruído aos alunos em cada matéria. Devemos sempre 

respeitar as diretrizes nacionais, adaptando-as à realidade da nossa escola e 

da turma. Neste sentido tivemos de respeitar o que o programa nacional de 
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educação física obrigava a ser lecionado em cada modalidade, sem esquecer 

que este programa é transversal a todo o país e não se adequa a todas as 

escolas em todas as situações. Com isto quero dizer que as diretivas nacionais 

foram adaptadas às necessidades dos alunos, os dados recolhidos na 

caracterização da turma, e ainda às condições que nos eram dadas pela 

escola, ajudaram nessa seleção, dando como exemplo a unidade didática de 

Ginástica, que embora o currículo aborde uma série de matérias a ser 

lecionadas, apenas consegui instruir e consolidar com os alunos o rolamento à 

frente, à retaguarda, o avião, apoio facial invertido e meia pirueta no mini 

trampolim, as dificuldades dos alunos eram bastantes e tive de adaptar o 

currículo à realidade da turma.  

 Neste processo de conceção de ensino realizado importa ressalvar que 

é necessário adaptar as diretrizes nacionais às necessidades dos discentes, ao 

meio onde está inserida a escola.  
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5.2. ÁREA 1: Planeamento 
 

 O ato de planear é a etapa seguinte à conceção na Organização e 

Gestão do Ensino Aprendizagem, sendo que nesta etapa é pressuposto que se 

crie um caminho que leve a uma evolução do ensino, tornando o melhor do que 

aquele que é usado nos dias que correm. É fundamental a criação de soluções 

que sejam capazes de responder afirmativamente às necessidades da 

educação, criar “um processo ou conjunto de processos que propiciam a 

tomada de decisão sobre a planificação ou desenho do curriculum, assim como 

a sua aplicação, valorização e melhoramento”. (Blanco 1994), citado por Évora, 

(2005). 

 A planificação anual utilizada ao longo deste ano letivo foi elaborada 

pelo núcleo de Educação Física do Agrupamento de Escolas em que leciono, 

sendo essas diretrizes muito claras e adaptadas do Plano Nacional de 

Educação Física (PNEF). No documento estão enunciadas todas as unidades 

didáticas que serão lecionadas ao longo do ano letivo, em que altura vão ser 

lecionadas e ainda o número de horas pertencentes a cada uma. Este nível de 

planeamento constitui o primeiro passo do planeamento e da preparação do 

ensino, tal como, defende Bento, (2003). O cumprimento deste plano anual foi 

constantemente adaptado ao longo do ano. As variáveis foram muitas, 

nomeadamente a greve dos funcionários não docentes da escola, o corta-mato 

escolar, que foi agendado com o ano letivo a decorrer e com o planeamento já 

elaborado, os torneios Interturmas, foram variáveis que prejudicaram a 

execução do planeamento anual. Com estas pausas não programadas o 

número de aulas por período diminui, não sendo possível executar tudo que 

estava previamente planeado. A adaptação do plano anual passou pelo 

encurtamento de algumas unidades didáticas, nomeadamente Futebol, Voleibol 

e Badmínton, pois eram unidades em que os alunos não apresentavam 

dificuldades, tendo aumentado o número de aulas em Ginástica e Andebol para 

conseguir colmatar as necessidades dos demais. 



 
 

27 
 

 O planeamento anual foi-nos entregue, na primeira reunião do núcleo de 

estágio, pelo professor cooperante, tendo ficado definido desde então a tarefa 

de criação de diversas unidades didáticas para o primeiro período, sendo elas, 

a de atletismo, voleibol, orientação e jogos tradicionais. Para a construção 

eficaz destas diversas unidades temáticas, ficou ao meu encargo a unidade 

didática de atletismo, tendo recorrido ao Programa Nacional de Educação 

Física para o 3ºciclo para o elaborar, seguindo para posterior aprovação do 

professor cooperante. Na elaboração destas unidades didáticas foi obrigatória 

a avaliação diagnóstica no início de cada unidade didática. Tendo a finalidade 

de adaptar a unidade didática às necessidades veementes da turma em 

questão.  

 As minhas aulas foram sempre programadas consoante o espaço que 

tinha, as condições climatéricas e ainda em coordenação com os colegas 

docentes que lecionavam ao mesmo tempo que eu.  

  



 
 

28 
 

5.3. ÁREA 1: Realização 
 

 A realização do ensino é o ponto alto do processo ensino aprendizagem, 

nesta etapa, é posto à prova tudo o que foi elaborado tanto ao nível da 

conceção e planeamento, com o intuito de verificar se o que foi previamente 

planeado se adapta ao âmbito real do processo ensino-aprendizagem. Neste 

processo de construção da minha identidade enquanto profissional da 

educação, ajustei o meu comportamento para que a minha forma de ensinar se 

ajuste às necessidades da turma, com vista a obter um bom clima de aula e um 

nível de disciplina e gestão da aula assinalável. Este talvez tenha sido o meu 

maior desafio. Qualquer mudança em qualquer uma destas dimensões tem de 

ser feita com uma enorme cautela, qualquer mudança em qualquer uma delas 

vai ter repercussões nas demais. Para Bento, (2003), o ensino tem dois 

momentos de criação, um na fase de conceção e planeamento e outro na 

realidade, para corrigir as mudanças causadas pelos ajustes em cada uma 

dimensão “o ensino é criado duas vezes, no momento da conceção e do 

planeamento e depois um na realidade, visto que, muitas vezes ocorrem as 

referidas mudanças”. 

 As modalidades que foram lecionadas ao longo deste ano letivo foram 

as seguintes, por esta ordem; Atletismo, Voleibol, Jogos Tradicionais, 

Orientação, Andebol, Ginástica, Badmínton, Natação e Futebol. Sendo que no 

primeiro período foram lecionadas as quatro primeiras unidades temáticas, no 

segundo período escolar seguiram-se as seguintes três modalidades, ficando 

para o último período as modalidade de Natação e Futebol. Foi imprescindível 

adotar um modelo de ensino para que conseguisse atingir os objetivos para 

cada aula e para que os alunos tivessem sucesso no que realizavam, modelo 

de ensino esse que privilegiou o ensino das competências na prática do jogo.  

 Importa referir de que forma foram lecionadas as diferentes modalidades 

nas aulas. A unidade didática de ginástica foi instruída por estações, solução 

encontrada para lecionar a modalidade, tendo como objetivo não haver tempos 

mortos, nem que houvesse alunos sem atividade física. As aulas lecionadas 
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desta forma mostraram uma turma constantemente empenhada e com prazer 

em fazer o pretendido. O trabalho por estações aumentou a densidade motora 

na aula, resultando numa turma constantemente em exercício e sem tempo 

para as habituais pausas, tempos de distração e quezílias. 

 Nas modalidades coletivas de futebol e voleibol utilizei a abordagem da 

base para o topo, contudo as aulas, por indicação do professor cooperante, 

foram organizadas para que as situações jogadas tivessem uma 

preponderância maior que as situações analíticas.   

 MED, Modelo de Educação Desportiva, este modelo de ensino apenas 

foi utilizado para lecionar a modalidade de andebol. O MED, foi de fácil 

implementação, os alunos sentiram uma grande motivação mal foram 

informados que esta unidade didática ia ser lecionada desta forma, tanto que 

os discentes até solicitaram que a modalidade de futebol fosse lecionada da 

mesma forma. Com este modelo os alunos foram agrupados em quatro 

equipas de seis elementos, em que os capitães de cada equipa ocupavam 

também a função de treinador. O espirito de equipa aumentou e a competição 

também, o que não causou grandes casos de indisciplina, tirando uma ou outra 

crispação originada por um mau resultado ou por uma decisão errada do 

árbitro. Com este modelo, o conhecimento da modalidade em questão, 

aumentou de forma considerável, a constante pesquisa que os capitães tiveram 

de fazer para conseguirem criar exercícios para a aula seguinte, o 

conhecimento das regras de jogo da modalidade que todos os alunos tiveram 

que adquirir para conseguirem desempenhar a função de árbitro, foi 

determinante para que esse conhecimento aumentasse de forma significativa. 

Este tipo de modelo de educação contribuiu bastante para o meu 

desenvolvimento enquanto profissional, a minha postura neste modelo foi de 

gestão dos tempos de aula, do comportamento dos alunos e acima de tudo na 

gestão dos conteúdos que os capitães introduziam aos seus atletas, chamando 

a atenção e corrigindo-os assim que encontrava uma anomalia ou desvio nos 

objetivos específicos que cada exercício tinha e garantindo que as 

componentes criticas estavam a ser realizadas consoante o que se pretendia.  
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 Todas as aulas foram lecionadas depois da elaboração de um plano de 

aula sujeito a aprovação do professor cooperante, tendo no final de cada aula 

elaborado uma reflexão para análise constante das estratégias utilizadas. 

Graças a esta reflexão foi possível ir corrigindo o meu comportamento aula 

após aula. 

 A minha postura foi de exigência máxima no que diz respeito ao 

cumprimento de regras, digo até que ao longo do ano fui implacável neste 

ponto. Foi meu objetivo criar rotinas de aula logo desde o início do ano letivo, 

tendo depois recolhido os frutos dessa exigência. Organizar todas as aulas da 

melhor forma, optar por ter sempre uma postura preventiva, calculando sempre 

o que os alunos poderiam vir a fazer e como reagiriam a cada exercício 

solicitado foi de suma importância. Penso que consegui criar normas 

orientadoras para as minhas aulas, encaminhando os alunos para o caminho 

certo, a aprendizagem.  
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5.4. ÁREA 1: Avaliação do Ensino 
 

 Quando se fala na avaliação escolar, imediatamente ocorre falar da 

avaliação do rendimento dos alunos como se esta fosse algo que recaí 

exclusivamente sobre eles, ignorando-se os restantes intervenientes no 

processo de desenvolvimento de um currículo, Pacheco, (1995). 

 A avaliação é a quarta etapa da Organização e Gestão do Ensino 

Aprendizagem, sendo a etapa que finaliza todo este processo. Esta etapa tem 

a finalidade de verificar se tudo o que foi planeado e realizado obteve sucesso 

no processo ensino aprendizagem. Todo o processo ensino aprendizagem foi 

avaliado, nos três domínios, sendo eles, o psico-motor, sócio-afectivos e 

cognitivo. Domínios que estavam presentes no planeamento de cada unidade 

didática através dos parâmetros constituintes da Grelha de Vickers, Vickers, 

(1989).  

 O processo de ensino aprendizagem como já referi foi regulado durante 

todo o ano letivo, permitindo regular o sucesso escolar dos alunos. Esta 

regulação debruçou-se em torno do cumprimento dos objetivos que defini para 

cada uma das unidades didáticas, tendo utilizado todos os tipos de avaliação 

ao longo do estágio pedagógico, sendo eles, a avaliação diagnóstica, formativa 

e a avaliação sumativa. 

 A avaliação da disciplina de educação física não ficou restrita apenas à 

avaliação das habilidades motoras, tanto que os alunos foram avaliados em 

quatro competências, a componente prática, a aptidão física, cultura desportiva 

e a componente de atitudes e valores. Cada uma destas componentes tem o 

seu grau de preponderância, estando definido já essa repartição de 

preponderância pelo núcleo de educação física do Agrupamento de Escolas. 

Essa divisão de valores ficou assim delineada: 

•  Habilidades Motoras (60%), que se remete a avaliação das capacidades 

motoras nas diferentes modalidades que foram abordadas. 
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•  Aptidão Física (15%), diz respeito a avaliação da capacidade física dos 

alunos ao longo do período. 

•  Atitudes e Valores (15%), neste ponto foram avaliados nos parâmetros 

da assiduidade, pontualidade, valores, empenho, respeito e motivação. 

Nesta avaliação optei, por sugestão do meu colega João David, por no final 

de cada aula fazer uma avaliação destes parâmetros com os alunos, ou 

seja, os alunos no final de cada aula realizavam um breve introspeção de 

como se comportaram na aula e posteriormente divulgavam perante a 

turma a nota que achava que mereciam no final da aula. Esta avaliação 

contínua facilitou posteriormente a nota da componente a que me refiro, 

atitudes e valores, no final de cada período.  

•  Cultura Desportiva (10%), a cultura desportiva foi avaliada através da 

realização de um teste no final de cada período letivo. É importante referir 

que os testes da disciplina foram realizados pelo núcleo de estágio, bem 

como os documentos de apoio que tivemos de construir para cada teste, 

visto que a escola não recomenda a compra de nenhum livro de educação 

física ficou destinado ao núcleo a elaboração desse documentos para os 

alunos conseguirem estudar e realizar a avaliação escrita com os 

conhecimentos necessários para tal.  

  

 Falando então dos tipos de avaliação, utilizados no decorrer do estágio 

pedagógico, começo por referir que a avaliação diagnóstica foi para além de 

um desejo, uma imposição do professor cooperante. Esta avaliação ajudou-me 

bastante no reconhecimento do nível da turma. Para Ribeiro, (1999), “a 

avaliação diagnóstica tem como principal objetivo apurar as novas 

aprendizagens dos alunos assim como apurar os conhecimentos já adquiridos, 

para facilitar a orientação do professor no processo ensino-aprendizagem”, o 

que vai de encontro ao pretendido por mim com a realização da mesma. 

 A primeira aula de todas as unidades didáticas foi reservada para a 

avaliação diagnóstica, servindo para saber o nível inicial dos alunos em todas 

as modalidades, bem com o nível médio da turma. A utilização desta avaliação 

é fundamental para adequar de forma mais fidedigna as unidades didáticas às 
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necessidades dos alunos. Carvalho, (1994), defende esta abordagens da 

avaliação, “a avaliação inicial é, portanto, utilizada se desejamos que os nossos 

alunos realizem as aprendizagens que os conduzam ao desenvolvimento, é 

imprescindível começar por identificar as suas dificuldades e perceber as suas 

possibilidades” Quanto as grelhas da avaliação é de suma importância referir 

que tanto a avaliação inicial como final são idênticas para garantir que o que 

avaliamos inicialmente fosse também avaliado no final dessa mesma unidade. 

Em ambas as avaliações a classificação foram de um a cinco, correspondendo 

os níveis de um a cinco a um nível de desempenho: 1- Não Executa; 2- 

Executa Mal; 3- Executa com dificuldades; 4- Executa Bem; 5- Executa Muito 

Bem. De salientar que a única unidade temática que não sofreu qualquer tipo 

de avaliação diagnóstica foi a de condição física, tendo avaliado a condição 

física através do teste FITNESS GRAM, avaliada essa unidade didática no 

início do ano escolar e consoante o período letivo eram avaliadas as partes 

constituintes desse programa avaliativo. 

 “Na avaliação formativa consideramos, assim, o processo de recolha de 

informação que permite, ao longo do ano, orientar e regular a nossa atividade 

pedagógica, bem como controlar os seus efeitos-aprendizagem” Carvalho, 

(1994). A avaliação formativa foi realizada durante todo o ano letivo, contudo o 

essencial foco foi no segundo e terceiro períodos. Esta avaliação foi 

instrumentalizada com a criação de uma rotina com os alunos no final de cada 

aula, que consistia na avaliação dos discentes da aula que acabavam de 

realizar. A avaliação que referi estava sujeita a uma classificação, classificação 

que vai da escala de um a cinco, ou seja de Insuficiente a Muito Bom.  

 A avaliação formativa é uma componente com preponderância na prática 

pedagógica, servindo para controlar todo o processo de ensino/aprendizagem. 

Com esta avaliação realizada em todas as aulas, através dos feedbacks 

constantes e dos constantes diálogos com os alunos durante e após as aulas 

serviu para os alunos estarem sempre a par do seu estado no processo de 

aprendizagem. A avaliação no final de cada período é importante, visto que, é o 

culminar de um conjunto de experiências, prespectivando-se fundamental para 
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que os alunos saibam em que nível está o seu desempenho e a sua 

competência.  

 Os alunos em todos os períodos letivos foram sujeitos a avaliação 

escrita, sendo essa avaliação escrita um complemento as outras avaliações.  

 A avaliação sumativa, decorreu, sempre, na última aula da unidade 

didática da modalidade em questão, sendo os alunos sujeitos a avaliação nos 

mesmos conteúdos que estiveram presentes na avaliação diagnóstica. 

Carvalho, (1994), “Esta ocorrerá na última aula de cada unidade didática, 

sendo elemento de comparação para a prestação obtida na avaliação inicial”. 

 A avaliação sumativa nos jogos desportivos coletivos foi realizada em 

situação de jogo. Os alunos foram avaliados na componente técnica em todas 

as modalidades coletivas (futebol, andebol, voleibol), em situações jogadas. A 

avaliação ocorreu desta maneira porque os conhecimentos analíticos das 

modalidades têm de ser avaliados em função da utilização prática desses 

conteúdos, sendo a situação jogada uma forma de os avaliar. 

 A avaliação de atletismo, individualmente avaliada, realizou-se tendo 

sempre em conta a eficiência e a eficácia dos movimentos que os alunos 

realizavam. Os discentes foram avaliados no salto em altura e na corrida de 

estafetas, através da realização de exercícios específicos para o efeito, sendo 

avaliados ao fim da terceira repetição do exercício.  

 Os alunos na unidade didática de ginástica foram sujeitos a avaliação no 

rolamento à frente, salto engrupado no mini trampolim e no salto ao eixo no 

plinto, esta avaliação foi realizada por estações, onde em cada estação os 

alunos eram avaliados nos diferentes exercícios. Tal como no atletismo, a 

turma teve tempo e espaço para praticar o solicitado, sendo apenas avaliados 

ao fim da segunda tentativa de execução da tarefa.  

 Os alunos foram avaliados na modalidade de orientação através da 

leitura de um mapa e consequente realização do percurso assinalado no 

mesmo, sendo avaliados através da correta correspondência dos pontos 

assinalados no mapa com os da folha de registo e do tempo que demoraram a 

fazer o percurso. Esta avaliação do tempo foi feita em função da média da 

turma, os alunos que se encontram dentro da faixa média obtiveram a nota de 
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três valores, quem realizou o percurso num tempo mais reduzido que a média, 

obteve uma nota de quatro ou cinco, consoante o tempo, quem fez pior tempo 

que a média obteve uma nota mais baixa que o nível satisfatório.  

 Natação foi uma modalidade cuja avaliação se baseou na eficiência 

técnica na técnica de nado de crol, e na performance desportiva, ou seja, no 

tempo realizado no percurso de vinte cinco metros. Apenas foi avaliada a 

técnica de nado de crol, visto que o tempo destinado a esta modalidade foi 

reduzido, apenas sete aulas, e neste mesmo tempo os alunos não 

conseguiriam aprender as duas técnicas alternadas, crol e costas, de forma 

satisfatória para as duas serem sujeitas a prova. Esta foi uma indicação do 

professor cooperante, numa das reuniões de núcleo de estágio que realizamos 

ao longo do terceiro período do ano letivo.  
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6. ÁREA 2: Participação na Escola 
 

6.1. Participação na escola 
  

 O contributo do professor na comunidade escolar é cada vez maior, pois 

este contributo permite o aumento do sucesso educativo. O estágio foi 

essencial para eu perceber o que é uma comunidade escolar e como ela se 

organiza e desenvolve. A educação física tem um papel especial na 

comunidade escolar, visto que é uma disciplina diferente de todas as outras. 

Esta disciplina tem um funcionamento diferenciado das demais, e isso dá aos 

alunos um conhecimento, estimulo, espirito de grupo que não está tão presente 

em outras disciplinas presentes no currículo. 

 O professor cooperante teve um papel fundamental na minha integração 

na escola, dando me sempre responsabilidade e autonomia dentro da 

comunidade.   

 No decurso deste ano letivo, foram muitas as experiências vivenciadas 

na escola, tendo colaborado nas atividades organizadas pelo Departamento de 

Educação Física e pelo núcleo de estágio da escola. As atividades na escola 

não ficaram reservadas apenas à organização de eventos de educação física, 

participei também nas reuniões do núcleo de educação física do agrupamento, 

nas reuniões de turma, tanto de avaliação como intercalares e ainda o 

acompanhamento do diretor de turma. 

 As reuniões do núcleo de educação física do agrupamento decorriam 

uma vez por período, tendo como finalidade o agendamento de eventos 

desportivos no agrupamento, a avaliação do plano educativo pelo grupo 

elaborado, entre outros pontos de ordem. Nas reuniões de turma, foi discutido 

o estado da turma, as necessidades dos estudantes, bem como, avaliado o 

plano curricular de turma. Estas reuniões revelaram-se de grande importância 

para um conhecimento maior dos alunos que tinha diante de mim, e das 

funções de um professor. 
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6.2. Desporto Escolar 
  
 A escola onde lecionei não tinha nenhuma atividade de desporto escolar. 

No início do ano letivo o professor cooperante ainda tentou implementar a 

modalidade de futsal no desporto escolar, contudo não foi bem aceite pelos 

alunos, visto que não tivemos alunos suficientes para formarmos uma equipa e 

começarmos a treinar, quanto mais competir. Para combater este défice na 

nossa formação enquanto estagiários, o núcleo de estágio resolveu criar uma 

atividade com os seus alunos durante a semana, sendo a atividade um jogo de 

futsal entre professores e alunos. Esta atividade serviu como uma aproximação 

entre ambas as categorias. A atividade decorreu durante o primeiro período, 

todas as terças feiras à tarde. No segundo e terceiro período letivo não se 

realizou esta atividade tantas vezes quanto as desejas devido a lesão meniscal 

do professor cooperante que o afastou dois meses da escola e ainda pela 

indisponibilidade de um dos estagiários em poder estar presente nesta 

atividade. Esta não foi uma seção de desporto escolar, mas foi uma atividade 

que desenvolvemos dentro da escola com os nossos alunos e que contribui 

imenso para o meu conhecimento dos alunos e para o meu enriquecimento 

pessoal. 

 Não havendo então estás atividades de desporto escolar, o nosso 

trabalho resumiu-se à organização e divulgação do Corta-Mato Escolar e do 

Mega Sprint. Estes dois eventos tiveram uma diferente organização.  

 Corta-Mato Escolar, evento que exigiu da parte dos estagiários um 

trabalho redobrado, foi-nos entregue toda a organização, gestão e 

planeamento do mesmo. Esta organização sofreu um revés inicial, pois o 

percurso que sempre foi delineado para a prova não estava em condições para 

a prática de exercício físico, a parte do percurso que se realiza fora da estrada 

estava de impossível transposição devido ao denso mato, logo tivemos de 

traçar um novo percurso para o evento. A elaboração do trabalho burocrático 

da atividade, elaboração de cartas para as diferentes entidades necessárias à 

realização do mesmo, fichas de inscrição para os diferentes escalões, 

requisição de material, programa de atividade e definição dos horários de cada 



 
 

39 
 

um dos escalões, foi entregue ao nosso grupo de estagiários. O meu trabalho 

foi essencialmente no dia da prova, onde fiquei responsável pela ativação geral 

e especifica dos diferentes escalões e no apoio à transcrição dos resultados 

oficiais das diferentes provas. Nesta prova foram apurados diversos alunos 

para o corta-mato distrital, a decorrer no parque da cidade da cidade do Porto. 

Corta-mato que não contou com a presença da nossa escola, devido a um 

problema administrativo. Esta organização tornou-me mais capaz nesta área e 

acima de tudo inseriu-me de vez na comunidade escolar. O trabalho realizado, 

as constantes idas à direção da escola, fez-me sentir mais professor e menos 

estagiário, fez com que sentisse que os alunos precisavam de mim e que não 

podia falhar em nada. Em suma, o Corta-Mato escolar deu-me 

responsabilidade, abrindo-me caminhos anteriormente desconhecidos. 

 Para o Mega Sprint, foram selecionados, com base nos testes FITNESS-

GRAM, os 3 alunos e alunas mais rápidos de cada turma da escola, tendo sido 

posteriormente organizados por escalões etários. O mega sprint não demorou 

mais de uma hora a ser realizado, e no desenrolar desta prova tivemos a ajuda 

de um outro professor de educação física da escola. A intenção desta prova foi 

selecionar os dois melhores alunos, tanto do sexo masculino como feminino, de 

cada escalão para os levar ao mega sprint distrital que se desenrolou no 

Parque da Lavandeira em Vila Nova de Gaia.  
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6.3. Torneios Interturmas 
 
 Torneio Interturmas, à semelhança do ocorrido anteriormente, foi mais 

uma atividade organizada pelo núcleo de estágio da Faculdade de Desporto da 

Universidade do Porto, sendo que nesta atividade a divisão de tarefas foi mais 

clara e evidente que nas anteriores. A organização do torneio foi um teste ao 

grupo de estagiários, à sua capacidade organizativa e fundamentalmente ao 

trabalho de equipa. O torneio, apenas foi construído para os alunos do terceiro 

ciclo de ensino, ou seja sétimo, oitavo e nono ano. Cada ano de escolaridade 

tinha uma modalidade diferente sujeita a competição, correspondendo, no 

sétimo ano a modalidade de basquetebol, no oitavo ano a modalidade de 

andebol, as turmas do nono ano de escolaridade competiram na modalidade de 

voleibol. 

 A organização deste torneio foi um teste ao grupo de estagiários, à sua 

capacidade organizativa e fundamentalmente ao trabalho de equipa, como 

anteriormente já referi, a cada estagiário ficou destinado a organização de uma 

modalidade do torneio e consequente ano de escolaridade, sendo essa 

organização posteriormente articulada entre todos para obtermos o resultado 

final que era o torneio Interturmas todo organizado e pronto a ser posto em 

execução. Numa reunião de núcleo de estágio, por indicação do professor 

cooperante, conversamos uns com os outros até que chegamos ao consenso 

que modalidade é que cada um dos professores iria estruturar e futuramente 

acompanhar a sua execução.  

 A modalidade que me ficou encarregue de organizar foi a de Andebol, às 

turmas o oitavo ano de escolaridade. Este era o ano letivo que todos os 

estagiários estavam a lecionar, logo o meu conhecimento das turmas e o valor 

que cada uma delas tinha na modalidade em questão era alto, o que facilitou 

imenso na hora de fazer os grupos de forma a tentar equilibrar a contenda, não 

colocando logo numa fase inicial da competição as equipas mais fortes ou mais 

fracas a jogarem entre si. A participação neste torneio era obrigatória, o que 

levou a que todos os alunos estivessem presentes e enquadrados nas 

diferentes equipas. A realização do MED de Andebol no segundo período, 
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facilitou a seleção das equipas e dos seus intervenientes, pois, foram as 

mesmas que as equipas das aulas, o que tornou a organização desta 

modalidade do torneio um pouco mais fácil.  

 O torneio de Andebol foi posto em prática no último dia de aulas do 

segundo período, correndo sem problemas, sem conflitos nem sobressaltos. As 

competições nas três modalidades em questão no torneio decorreram em 

simultâneo, não existindo dificuldades na gestão do tempo e do espaço.  

 Em suma o torneio Interturmas, mais uma vez mostrou que dentro da 

comunidade escolar tenho um papel ativo e que sou capaz de trabalhar em 

grupo.  

 Debruçando me na competição interturmas, de salientar o grande fair-

play existente nas equipas que iam sendo eliminadas da competição e no 

magnifico apoio que os alunos que não se encontravam disponíveis para 

realizar atividade física me deram, estando sempre disponíveis para 

desempenharem o papel de árbitro da partida, de mesa e de afixação de 

resultados. 
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6.4. Atividade de Sensibilização ao Surf 
  
 A atividade de sensibilização ao Surf, foi sempre um desejo meu, que 

finalmente foi posto em prática no dia de paragem letiva do terceiro período. 

Desde o primeiro dia que entrei na escola e me apresentei na reunião de 

núcleo de estágio esta atividade ficou na ideia de todos, pois na apresentação 

referi que sou professor de surf já há algum tempo e que gostaria de fazer uma 

iniciativa para sensibilizar os alunos à modalidade, algo que foi bem aceite no 

seio do núcleo. 

 Esta atividade foi organizada por mim, com a colaboração do professor 

cooperante. Foi necessário estabelecer contacto com uma escola de surf, 

sendo que a escola escolhida foi a escola BigWave Surf School de Vila do 

Conde. A referida escola disponibilizou-se a ajudar-nos, ceder-nos todo o 

material necessário à prática da modalidade sem nos cobrar qualquer tipo de 

valor. A grande dificuldade para a realização da tarefa foi o transporte, esse 

sim teve um custo para os alunos, custo esse que não poderia ser suportado 

pela escola, pois não tinha dinheiro disponível para o aluguer de um autocarro 

para sessenta alunos.  

 Esta atividade foi pensada para o terceiro ciclo da escola, contudo não 

foi possível levar todos os alunos das diferentes turmas a este mesmo evento, 

por conseguinte foi necessária fazer uma seleção dos alunos que iriam à 

atividade. Essa seleção foi restrita a seis elementos de cada turma desse ciclo 

de ensino, o número de selecionados do sexo masculino tinha de ser igual ao 

do sexo feminino, ou seja, três representantes por sexo de cada turma. A 

seleção foi simples de fazer, o primeiro ponto a ser selecionado foi o 

rendimento escolar na disciplina de educação física e logo de seguida o 

empenho e motivação com que estão nas aulas.  
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7. ÁREA 3: Relação Com a Comunidade Escolar 
 

 Manter uma boa relação com a comunidade escolar sempre foi um 

desafio. Como todos sabem a educação não passa apenas pelos professores, 

passa de forma considerável, também, pelo pessoal não docente da escola, 

pela comunidade envolvente à escola e pelas ligações que cada um destes 

órgãos fazem entre si para fomentar de forma eficaz a criação de alunos cada 

vez mais capazes e evoluídos, com a finalidade de criar os cidadãos do 

amanhã bem mais capazes que os de hoje. A escola é um conjunto de 

interações dentro do seu espaço e do seu tempo. 
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7.1. Direção de Turma 
  

 O diretor de turma tem a responsabilidade de ser um bom gestor das 

relações entre alunos, encarregados de educação e professores. Para tal 

deverá ter uma atitude ativa, crítica, responsabilizadora e construtiva para que 

os alunos obtenham o sucesso no processo de ensino-aprendizagem. O diretor 

de turma tem funções muito abrangentes e de grande responsabilidade, que 

implicam o estabelecimento de relações interpessoais de diferentes tipos e com 

diferentes interlocutores, entre eles, país, alunos, funcionários. Parte-se do 

princípio que tem de ser capaz de se adaptar à individualidade de cada aluno. 

O contacto com os encarregados de educação, seja individual ou em reunião 

de encarregados, necessita dessa adaptação dos diretores aos alunos. O 

diretor de turma deverá ser alguém capaz de ouvir, responder às necessidades 

da turma e dos discentes, para que seja possível resolver problemas dentro e 

fora da escola.  

 O meu acompanhamento à direção de turma foi diminuto, a minha aula 

de educação física coincidia com o horário semanal de acompanhamento ao 

diretor de turma, contudo o diretor de turma sempre se mostrou disponível para 

me ajudar e me elucidar de como funcionam os trâmites desta função do 

professor. O trabalho mais significativo que realizei para o diretor de turma, foi 

a construção da caracterização de turma, que apresentei perante todos os 

colegas na primeira reunião intercalar da minha turma. 
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7.2. Relação com o Professor Cooperante 
  

 O meu agradecimento retrata tudo o que há a dizer doo meu professor 

cooperante, foi o meu ponto de abrigo nos momentos de dúvida, nos 

momentos em que hesitei e ele me fez avançar sem medo, estou lhe 

eternamente grato por isso.  

 A grande bagagem adquirida ao longo dos anos de experiência pelo 

professor facilitou a minha tarefa, pois aconselhou-me, tanto a mim como aos 

meus colegas, a como agir, planear e executar o que pretendíamos. As nossas 

conversas foram sempre produtivas e orientadoras. O seu apoio na correção 

de erros, na organização das aulas, das atividades extracurriculares foi deveras 

importante. Tendo um papel importante no meu desempenho enquanto 

estagiário e na minha formação, sem dúvida que a sua cooperação durante 

todo o ano ajudou-me a ultrapassar as dificuldades que iam surgindo e a 

chegar a um nível superior. 
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7.3. Relação com os alunos 
  

 A relação professor/aluno não deve ser vista como uma relação 

ditatorial, este estilo de liderança acaba por falhar com o tempo. A relação 

professor aluno tem de ser uma relação de respeito, ajuda e partilha, só assim 

se garante que o objetivo da educação é alcançado. O professor é o orientador 

da formação individual de cada aluno. A constante mutação dos alunos torna 

necessário o papel do professor como orientador de conhecimento dos 

discentes.  

 A paixão pela educação fez-me não utilizar capas com os meus alunos e 

com os dos meus colegas. A minha relação com os meus alunos foi fantástica, 

baseada no respeito mútuo, confiança e justiça construindo a relação que 

pretendia com eles. Durante o ano letivo a minha preocupação na planificação 

das aulas foi, criar exercícios motivantes para os alunos, para mantê-los 

motivados à medida que o tempo ia passando, bem como incentivar/encorajar 

os alunos em todas as aulas. A turma mostrou ser capaz de cumprir com todos 

os requisitos pretendidos, tendo uma motivação e empenho nas aulas fora do 

normal. 

 O meu ano de estagiário foi uma excelente experiência grande parte 

devido aos meus alunos. A linha entre a amizade e o respeito foi estreita, talvez 

por isso tenha sido tão bem aceite no seio da turma. 
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7.4. Relação com os Colegas e Funcionários 
  

 O professor é o educador com quem os jovens passam mais tempo 

durante o dia, significando que os professores têm um papel de destaque na 

formação dos alunos e na construção do seu futuro, a relação que é criada com 

os jovens influência de forma significativa o seu futuro. A afetividade criada 

entre professores e alunos na sala de aula é importante, mas também a 

relação entre professores, entre os docentes e o pessoal não docente da 

escola tem o seu papel de relevância. 

 Falando então da minha relação com os colegas, esta relação foi muito 

boa, fui bastante bem recebido pelo grupo docente da escola o que ajudou 

imenso na minha integração. Os docentes com quem tive mais contacto foram 

com os professores de Educação Física, contribuindo para o efeito lecionarmos 

no mesmo local. A partilha de material era fundamental e com base nesse bom 

relacionamento entre docentes da área é que se faz a distribuição das turmas 

no pavilhão, não sendo necessário existir um roulement do pavilhão. 

 A Educação Física chega aos alunos de uma forma diferente de todas 

as outras áreas do currículo, o contacto com os alunos é maior, bem como, 

com toda a comunidade escolar, o que leva a uma maior partilha entre todos e 

consequente aprendizagem.  

 A relação com os meus colegas de estágio foi boa. A entreajuda entre 

todos foi notória, e essa partilha de conhecimentos fez com que todos 

caminhássemos na mesma linha de conhecimentos e tornou mais confortável o 

nosso papel. A grande cooperação com o meu colega João David fez com que 

deixa-se de ser um colega de estágio para passar a ser um amigo e que 

criássemos um ótimo ambiente pedagógico.  
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7.5. Reuniões na Escola 
  

 Durante todo o ano letivo em que desempenhei a função de professor 

estive presente em diversas reuniões.  

 As reuniões em que estive presente fizeram com que percebe melhor o 

funcionamento da escola e o trabalho dos professores na planificação e 

organização do seu trabalho durante o ano letivo. Reuniões intercalares, 

reuniões de avaliação, reuniões do grupo de educação física e reuniões do 

núcleo de estágio foram as que marquei presença durante este ano.  

 O grupo de educação física do agrupamento realizou três reuniões 

durante o ano letivo, no início do ano, durante o primeiro período e no decorrer 

do segundo. Esta reunião permitiu-me conhecer as diferentes atividades que 

são organizadas pelo grupo e fundamentalmente como é organizado o ano 

letivo para a nossa área.  

 As reuniões do conselho de turma realizam-se no final de cada período 

letivo e têm como objetivo a divulgação das notas dos alunos no período e a 

discussão das mesmas, sem esquecer que também foram discutidas situações 

pertinentes de cada aluno. Estás reuniões ajudaram a que o meu grau de 

conhecimento da turma aumentasse. As reuniões intercalares, tem como 

objetivo a discussão do ponto de situação dos alunos, ajustando assim 

estratégias para os demais. 

 As reuniões do núcleo de estágio eram semanais, estando agendadas 

para as terças-feiras, pelas dez horas da manhã. O alvo destas reuniões era o 

debate das aulas lecionadas durante a semana anterior, promovendo uma 

reflexão das mesmas por parte de cada estagiário, seguido da opinião crítica 

do professor cooperante e correspondente sugestão para melhorarmos as 

nossas aulas. As reuniões com o professor cooperante ajudaram-me a por em 

prática o que aprendemos na faculdade durante a nossa formação. 
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8. ÁREA 4: Estudo de Investigação 
 

8.1. Resumo 
  

 A aceitação dos alunos da Escola Básica 2,3 De Leça do Balio ao 

desporto escolar é inexistente, e neste sentido nasceu a necessidade de 

perceber as motivações que os alunos sentem para não aderirem ao desporto 

escolar. Para tal, resolvi passar um questionário na turma que lecionei ao longo 

do ano para perceber o porquê de nenhum aluno meu participar no desporto 

escolar. 

A amostra foi constituída por 26 alunos do 8º ano de escolaridade, de 

ambos os sexos, da Escola Básica 2,3 Leça do Balio, em Matosinhos, que não 

praticaram desporto escolar. Foi aplicado como instrumento de medida o 

Questionário de Razões para o Abandono da Prática do Desporto Escolar – 

QRAPDE versão adaptada para o desporto escolar com base num instrumento 

similar desenvolvido por Matos & Cruz (1997). Para analisar de forma 

conveniente os dados recolhidos nos questionários, utilizei o programa de 

estatística IBM SPSS (Statistical Package for the Social Sciences) Statistics 

versão 20 para Windows. 

Com a análise dos dados é me possível dizer que as principais causas 

para os alunos não praticarem Desporto Escolar são; a falta de tempo, “1. Não 

tenho tempo para praticar desporto escolar.”, “4. Tenho outras coisas para 

fazer.” e ainda a falta de interesse no desporto escolar, “15. Interesso-me por 

outros passatempos.”. 
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8.2. Abstract 
 

 The acceptance of students in Basic School 2.3 from Leca do Balio to 

school sport is non-existent, and in this sense was born the need to understand 

the motivations that students feel not to join the school sports. To this end, I 

decided to spend a questionnaire in the class that I taught throughout the year 

to see why any of my students participate in school sports.  

 The sample consisted of 26 students of the 8th grade, of both sexes, the 

Basic School 2.3 Leça do Balio, Matosinhos, who did not practice school sports. 

It was used as a measuring tool the reasons Questionnaire for the 

Abandonment of School Sports Practice - QRAPDE version adapted for school 

sport based on a similar instrument developed by Matos & Cruz (1997). To 

analyze conveniently the data collected in questionnaires, used the SPSS 

statistical program (Statistical Package for Social Sciences) Statistics version 

20 for Windows.  

 With the data analysis is possible for me to say that the main causes for 

students not practicing school sports are; lack of time, "1. I have no time to 

practice school sports. "" 4. I have other things to do. "And also the lack of 

interest in school sports," 15. I am interested in other hobbies. ". 
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8.3. Enquadramento do Estudo 
 
 Esta investigação é de ordem quantitativa que visa saber as principais 

causas para a não adesão ao desporto escolar dos distintos sexos (masculino 

e feminino) na turma que lecionei. 

 Para a realização deste estudo foi necessária uma revisão de literatura 

do tema em análise, com a finalidade de tornar o meu conhecimento mais 

aprofundado e para que fosse possível construir um conjunto de objetivos para 

o estudo.  

 Para a realização deste estudo, foi necessário passar por diferentes 

estágios sendo eles desenvolvidos ao longo do mesmo, tais como, a 

metodologia presente para realizar o estudo, os participantes no estudo, os 

instrumentos de recolha de dados, os procedimentos utilizados e como foram 

recolhido e analisados os dados. Por fim, para obter as conclusões do estudo é 

necessária a apresentação e discussão dos resultados, para tal, tornou-se mais 

fácil a apresentação dos resultados em tabelas de ordem decrescente de 

importância, tabelas essas, que fazem a separação por género, inicialmente, 

com o fim de encontrar as causas para a não prática de desporto escolar nos 

diferentes sexos e as diferenças significativas entre ambos os sexos.  
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8.4. Pertinência do Estudo 
 
 Vivemos numa comunidade cada vez mais sedentária e com menos 

hábitos de vida saudável. Como alude Bento (2004), referenciando a alguns 

dados nomeadamente aos da Organização Mundial de Saúde (OMS), os quais 

sugerem que estamos a caminhar em todo o mundo para a obesidade como 

epidemia do século XXI. Consequentemente, com o passar do tempo, este fato 

refletirá num aumento considerável de obesidade infantil e sénior, causando 

lesões a nível cardiovascular, bem como aparecimento diabetes e hipertensão 

em idades mais tenras. É importante fomentar na sociedade estilos de vida 

saudável, com vista à eliminação desses mesmos problemas emergentes. 

Assim, surge a atividade física e a prática desportiva regular como principal 

garantia para a melhoria da qualidade de vida e supressão precoce dos 

problemas de saúde anteriormente designados. 

 O desporto é peça fundamental no ensino e na promoção de saúde. 

Como tal, o desporto escolar assume um papel preponderante na aquisição 

dos hábitos de vida anteriormente abordados.  

 É de primordial importância ter conhecimento do que motiva os alunos 

para a prática de desporto escolar e, analogamente, do que abnega o grupo 

em tese a frequentar o mesmo. Este trabalho de investigação consistirá na 

identificação dessas mesmas causas. 
 “Num momento em que os custos com a saúde atingem indicadores 
preocupantes e que a gestão do sector exige medidas de grande 
racionalização, se é politicamente correto, encontrar soluções de redução de 
despesas com a saúde, tal objetivo só pode ser humanamente aceitável se a 
menores gastos corresponder mais saúde das populações, o que supõe 
investir significativamente no domínio da prevenção” (Constantino, 1998).  
 

É neste sentido, o da prevenção de doenças e fomentação/implementação de 

hábitos saudáveis, que surge a prática do desporto. 

 Tendo em conta que os alunos passam a maior parte do seu tempo em 

espaço escolar, a escola assume um papel fulcral na promoção desse estilo de 

vida e na prevenção de lesões futuras. 
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8.5. Revisão de Literatura 
 
8.5.1. Desporto 
 
 O conceito de desporto tem vindo a evoluir ao longo dos tempos, 

podendo verificar essa evolução através das várias definições que os autores 

mais significativos apresentam para o conceito acima referido. 

 Gustavo Pires, na sua obra Gestão do Desporto (2003), faz referência 

a várias definições de desporto segundo variados autores, sendo algumas 

as seguintes: 
 Coubertin, Pierre (1934): “(…)” o desporto é um culto voluntário e 

habitual de exercício muscular intenso suscitado pelo desejo de progressão 

e não hesitando em ir até ao risco”; 
 Dicionário Larousse: “(…)”pratica metodológica de exercícios físicos 

com a finalidade de aumentar a força, a destreza e a beleza do corpo”. 

 Hébert, (1935): “(…)”o desporto é “todo o género de exercícios ou de 

actividades físicas tendo por fim a realização de uma performance e cuja 

execução repousa essencialmente sobre um elemento definido: uma 

distância, um tempo, um obstáculo, uma dificuldade material, um perigo, um 

animal, um adversário e por extensão, o próprio desportista”. 
 Gillet, Bernard (1949): “(…)”resumidamente diz que o desporto é uma 

actividade física intensa, submetida a regras precisas e preparada por um 

treino físico e metódico”. 
 Huizinga (1951): “(…)”no seu, já célebre livro “Homo Ludens, Essai sur 

la Fonction Social du Jeu” definiu jogo da seguinte maneira: “ jogar é uma 

actividade ou ocupação voluntária executada dentro de determinados limites 

de tempo e de lugar de acordo com regras livremente aceites, mas 

absolutamente obrigatórias tendo o seu objectivo em si próprio, e sendo 

acompanhado por um sentimento de tensão, alegria e consciência de que 

isso é diferente da vida normal”. 
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 Gustavo Pires (2003) decorre de todas estas e de outras definições 

que desporto envolve: “(…)”exercício físico, competição, desafio, esforço, 

luta, apetrechos, estratégia, e táctica, princípios, objectivos, instituições, 

regras, classificações, tempo livre, jogo, vertigem, aventura, investigação, 

dinheiro, lazer, sorte, rendimento, simulação, códigos, resultados, 

prestações, treino, força, destreza, meditação, tempo, espaço, beleza, 

medição, voluntarismo, morte, etc.”. 

 Para Clayes (1985), “Nos anos 60, com o aparecimento do movimento 

do desporto para todos na Europa, nasceu e cresceu uma nova maneira de 

encarar o desporto. O conceito de desporto democratizou-se, alargou o seu 

âmbito, intervenção e abrangência a mais atividades e formas de praticar.” 

O desporto sofreu uma grande transformação durante o século XX, 

transformando de forma significativa o Homem e a sua forma de estar na 

sociedade.  

 De acordo com Nóbrega (2010), o desporto a partir dos anos 60 

aparece como uma fonte ocupacional das crianças e jovens, bem como, um 

rico meio de transmissão de valores e atitudes para os pais.  

 O desporto constitui uma fonte de bem-estar ao indivíduo que o 

pratica. Na sua medida, o desporto educa e ajuda na transformação e na 

formação do adulto do amanhã. 

 É de salientar que atualmente a prática desportiva apresenta um défice 

no que diz respeito ao que deveria ser praticado comparativamente à prática 

no dia-a-dia. O abandono da prática desportiva precocemente, a falta de 

prática desportiva nos alunos em idade escolar é algo que tem de ser 

consciencializado e modificado. Seguindo a linha de raciocínio de 

Constantino (1998), nas sociedades industrializadas, um dos traços mais 

significativos das alterações sociais está relacionado com os modos e 

estilos de vida, onde é crescente por um lado, uma menor parcela de 

esforço físico, um aumento da sedentarização a par com os hábitos 

alimentares, tabágicos e outros que são em parte os responsáveis pelo 

aumento das chamadas «doenças da civilização». 
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8.5.2. Benefícios do Desporto 
 
 A Direção Geral da Saúde  refere, não raras vezes, que a atividade física 

e o desporto contribuem de forma assinalável para a promoção de saúde e 

bem-estar.  

 Neste sentido, a atividade física adequada e o desporto constituem um 

dos pilares para um estilo de vida saudável, como mencionado no boletim de 

saúde, datado de 2007, “A atividade física e o desporto: um meio para melhorar 

a saúde e o bem-estar”, divulgado pelo Ministério da Saúde, Direção Geral da 

Saúde. 

 O mesmo boletim enumera, de forma sucinta, alguns dos 

benefícios/vantagens da prática de atividade física/desporto, tais como:  

• Reduz o risco de morte prematura;  

• Reduz o risco de morte por doenças cardíacas ou AVC, que são 

responsáveis por 30% de todas as causas de morte;  

• Reduz o risco de vir a desenvolver doenças cardíacas, cancro do cólon 

e diabetes tipo 2;  

• Ajuda a prevenir/reduzir a hipertensão, que afeta 20% da população 

adulta mundial; 

• Ajuda o crescimento e manutenção de ossos, músculos e articulações 

saudáveis;  

• Promove o bem-estar psicológico, reduz o stress, ansiedade e 

depressão; 

• Ajuda a prevenir e controlar comportamentos de risco, especialmente 

em crianças e adolescentes. 

    Os benefícios da atividade física e desporto não se encerram nos 

referidos anteriormente. Contudo, serão os mais relevantes na cadeia 

hierárquica. 
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8.5.3. Desporto Escolar 
  
 É referido no Programa de Desporto Escolar que a sua principal missão 

é evitar o abandono escolar precoce dos alunos, fomentando a inclusão de 

todos, a aquisição de hábitos de vida saudáveis e formação integral dos jovens 

em idade escolar.  

 Bento (1991) defende que a “a escola constitui não apenas a única 

instituição social onde todas as crianças e jovens se juntam, mas também, o 

único local onde podem e devem ser apreciadas experiências e competências 

em todas as parcelas da paisagem desportiva”. Neste sentido, a escola tem um 

papel bacilar na educação desportiva dos alunos. Vivemos na geração da 

tecnologia e em que as brincadeiras tradicionais do passado foram substituídas 

por jogos de computador, filmes, programas de televisão, por uma vida 

sedentária desde tenra idade, a escola é o local onde os jovens podem usufruir 

do desporto, integrarem-se na sociedade de forma gratuita criando uma 

fidelidade parecida com um clube desportivo. Contrariando este facto que 

acontece nas sociedades industrializadas, existe o Desporto Escolar, que é um 

processo eminentemente educativo e pedagógico, sendo pois uma questão do 

Sistema Educativo não do Sistema Desportivo, Abreu (2011) referindo-se a 

Mota (2003). 
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8.6. Objetivos 
  
 Este estudo de investigação tem como objetivo definido descobrir o que 

leva os alunos dos diferentes sexos da turma que lecionei ao longo do ano à 

não praticar desporto escolar. É fundamental perceber essas razões para no 

futuro tentar mudar alguma coisa no desporto na escola para conseguirmos 

angariar mais alunos e fundamentalmente mudar a vida dos mesmos, 

tornando-os mais ativos. A escola tem de ser um meio ativo na iniciação dos 

alunos à fidelização no desporto, o que não está a acontecer a escola que 

lecionei e que tem de ser mudado. 
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8.7. Hipótese 
  
 Existência de diferenças significantes nos motivos para a não prática de 

desporto escolar nos alunos do sexo masculino e no sexo feminino no conjunto 

de alunos selecionados. 

Tornando assim o estudo mais enriquecedor e com resultados que podem 

ajudar a aproximar o desporto escolar às necessidades e interesses de cada 

aluno/sexo. 
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8.8. Metodologia 
 
8.8.1. Participantes 
  
 Para obtenção de resultados procedi à entrega dos referidos 

questionários – QRAPDE a vinte e seis alunos. Apenas fazendo parte desta 

amostra os alunos da turma a que lecione durante o findado ano letivo. Turma 

esta que contêm alunos de ambos os sexos, sendo dez alunos do sexo 

feminino e dezasseis do sexo masculino, com idades compreendidas entre os 

treze e quinze anos de idade. 

  

8.8.2. Instrumento de Recolha de Dados 
  
 Para a realização deste estudo, como referido anteriormente, procedi a 

entrega dos questionários QRADE – Questionário de Razões para o Abandono 

da Prática Desportiva, aos inquiridos, com a sua devida adaptação à realidade 

existente. A adaptação baseou-se no aumento do número de níveis na escala 

de Lickert, passando de três para quatro, para evitar que as respostas fossem 

muito centrais e inconclusivas.  

 O questionário é composto por vinte e três questões, estando a resposta 

a cada uma delas submetida à escala de Lickert de importância, 

correspondendo o número um à resposta de nada importante, número dois 

relativo à pouca importância, número três corresponde a importância e por fim 

e o número máximo da escala, número quatro indica que a resposta tem um 

grau de muita importância para o inquirido. 

 O inquérito foi realizado em tempo de aula, nos primeiros quinze minutos 

da mesma, tendo explicado aos inquiridos a razão de ser do estudo e as 

instruções necessárias para o elaborar.  

 À medida que os questionários iam sido preenchidos e entregues 

procedi à divisão dos mesmos por sexo. 
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8.8.3. Procedimentos 
  
 Para a elaboração do estudo, reuni-me com o professor cooperante e 

colegas de estágio, tendo em vista a viabilidade e grau de interesse deste 

mesmo questionário para a escola/agrupamento. Tendo enviado depois o 

questionário/tema para aprovação do orientador de estágio, tendo tido aval 

positiva por parte do demais referido orientador. 

 Partindo então para a realização do questionário, surgiu a necessidade 

emergente de clarificar os objetivos do estudo e a sua necessidade para um 

melhor desporto escolar na escola. 

 O questionário foi realizado em tempo de aula, por todos os alunos da 

turma. Os alunos realizaram e entregaram o questionário dentro do tempo 

estabelecido. 

 

8.8.4. Análise e Tratamento de Dados 
  
 Para avaliar a hipótese formulada, vamos utilizar como referência um 

nível de significância (p) ≤ 0,05, de modo a proceder a sua aceitação ou 

rejeição. 

 Numa primeira fase apenas irei fazer uma estatística descritiva 

correspondente a cada um dos sexos avaliados, para identificar as principais 

causas para a não adesão ao desporto escolar dos diferentes grupos.  

 Prontamente realizada esta primeira fase descritiva do estudo, irei 

analisar ambos os grupos através do teste t-student para amostras 

independentes. 

 A análise foi efetuada com o IBM SPSS Statistics versão 20 para 

Windows.. 
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8.8.5. Apresentação de Resultados 
  
 Este estudo de investigação teve como fundamental objetivo o 

conhecimento das causas para a não adesão ao desporto escolar da turma 

analisada. Descrevendo assim as causas para a não adesão ao desporto 

escolar de todo o grupo inquirido, bem como a diferenciação das causas pelos 

dois grupos diferenciados que criei, sendo eles o grupo masculino e feminino.  

 Toda a investigação foi desenvolvida com os alunos de uma turma da 

escola, fazendo parte do inquérito dezasseis alunos do sexo masculino e dez 

alunos de sexo oposto, dando assim uma percentagem de 66,54% de 

inquiridos do sexo masculino, correspondendo o restante aos alunos do sexo 

feminino, 39,46%. 

 Antes de passar para as questões que me diriam as causas da não 

adesão ao desporto escolar, procurei saber qual o desporto favorito de cada 

um dos intervenientes da investigação, como tal, resolvi elaborar um questão 

que procurava responder à lacuna anteriormente referida. Obtendo os 

seguintes resultados: 

• Dezasseis alunos referiram que o seu desporto favorito é o 

futebol. 

• Três alunos mencionaram que a natação era a sua modalidade de 

eleição. 

• Basquetebol surge logo de seguida com duas referências por 

parte dos alunos. 

• Com apenas um aluno a mencionar como modalidade favorita 

temos as modalidades de Badmínton, Patinagem, Andebol e 

Ginástica. 

• Um aluno escusou-se a responder a esta questão sendo que a 

sua ausência de resposta foi considerada como invalida para o 

questionário. 

 Com a obtenção dos dados já conseguida, parti para a análise dos 

resultados obtidos com ambos os grupos inquiridos a pertencerem à tabela já 

de seguida representada. 
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Quadro  1 - Razões para a não adesão ao Desporto Escolar - Ordem decrescente de importância. Sexo Masculino 

 

Quadro  2 - Razões para a não adesão ao Desporto Escolar - Ordem decrescente de importância. Sexo Feminino. 

Causas Média Desvio padrão 
1. Não tenho tempo para praticar desporto escolar. 3,20 1,033 
4. Tenho outras coisas para fazer. 2,90 0,994 
15. Interesso-me por outros passatempos. 2,30 1,252 
10. Estudar é mais importante que praticar desporto. 2,00 1,323 
13. Os meus amigos não praticam desporto escolar. 1,80 1,229 
23. Não tenho informação acerca das modalidades existentes. 1,70 1,059 
11. Pratico desporto federado num clube. 1,70 1,252 
5. Tenho uma má capacidade física. 1,70 1,160 
3. Não me divirto a praticar desporto. 1,70 0,823 
2. Não tenho jeito para nenhuma modalidade. 1,70 0,675 
22. Tenho medo ou receio em fazer mal. 1,60 0,966 
8.Tenho uma lesão que me impede de treinar. 1,60 1,075 
20. Não vejo benefícios em participar no desporto escolar. 1,50 0,707 
18. As instalações e materiais disponíveis estão em mau estado. 1,50 0,850 
14. Os meus pais não me deixam participar no desporto escolar. 1,50 0,850 
12. Não existe a minha modalidade preferida. 1,50 0,850 
19. Há poucas competições. 1,40 0,516 
17. Tive experiências negativas associadas ao desporto. 1,40 0,699 
7. Não gosto de alguns colegas que praticam. 1,40 0,966 
16. Os treinos não são compatíveis com o meu horário. 1,30 0,675 
9. Não gosto dos métodos do professor responsável. 1,30 0,675 
21. Não gosto de me cansar. 1,20 0,422 
6. Prefiro praticar desporto escolar, noutra escola. 1,10 0,316 

Causas Média Desvio padrão 
11. Pratico desporto federado num clube. 2,56 1,504 
15. Interesso-me por outros passatempos. 2,31 1,250 
23. Não tenho informação acerca das modalidades existentes. 2,31 1,195 
1. Não tenho tempo para praticar desporto escolar. 2,25 1,125 
10. Estudar é mais importante que praticar desporto. 2,19 1,276 
4. Tenho outras coisas para fazer. 2,19 1,377 
14. Os meus pais não me deixam participar no desporto escolar. 2,00 1,317 
5. Tenho uma má capacidade física. 2,00 1,155 
22. Tenho medo ou receio em fazer mal. 1,94 1,124 
13. Os meus amigos não praticam desporto escolar. 1,88 1,258 
12. Não existe a minha modalidade preferida. 1,87 1,187 
18. As instalações e materiais disponíveis estão em mau estado. 1,81 0,981 
19. Há poucas competições. 1,75 0,931 
17. Tive experiências negativas associadas ao desporto. 1,75 1,000 
16. Os treinos não são compatíveis com o meu horário. 1,75 1,125 
3. Não me divirto a praticar desporto. 1,75 1,125 
20. Não vejo benefícios em participar no desporto escolar. 1,69 1,014 
8.Tenho uma lesão que me impede de treinar. 1,69 1,138 
2. Não tenho jeito para nenhuma modalidade. 1,63 1,088 
7. Não gosto de alguns colegas que praticam. 1,63 0,885 
21. Não gosto de me cansar. 1,50 0,966 
9. Não gosto dos métodos do professor responsável. 1,44 0,892 
6. Prefiro praticar desporto escolar, noutra escola. 1,44 0,964 
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 Com a análise independente das respostas de ambos os sexos quanto 
aos motivos da não adesão ao desporto escolar, ficou a faltar a análise de 
ambas as amostras independentes com o objetivo de identificar se existem 
diferenças significativas para comprovarem a hipótese. 

Quadro  3 - Diferenças nas Razões para não praticar Desporto Escolar. *𝑝𝑝 ≤ 0,05 

Causas Sig. (p) 

1. Não tenho tempo para praticar desporto escolar. 0,563 

2. Não tenho jeito para nenhuma modalidade. 0,179 

3. Não me divirto a praticar desporto. 0,255 

4. Tenho outras coisas para fazer. 0,038 

5. Tenho uma má capacidade física. 0,925 

6. Prefiro praticar desporto escolar, noutra escola. 0,018 

7. Não gosto de alguns colegas que praticam. 0,790 

8. Tenho uma lesão que me impede de treinar. 0,664 

9. Não gosto dos métodos do professor responsável. 0,421 

10. Estudar é mais importante que praticar desporto. 0,994 

11. Pratico desporto federado num clube. 0,025 

12. Não existe a minha modalidade preferida. 0,376 

13. Os meus amigos não praticam desporto escolar. 0,593 

14. Os meus pais não me deixam participar no desporto escolar. 0,069 

15. Interesso-me por outros passatempos. 0,094 

16. Os treinos não são compatíveis com o meu horário. 0,042 

17. Tive experiências negativas associadas ao desporto. 0,131 

18. As instalações e materiais disponíveis estão em mau estado. 0,564 

19. Há poucas competições. 0,118 

20. Não vejo benefícios em participar no desporto escolar. 0,151 

21. Não gosto de me cansar. 0,037 

22. Tenho medo ou receio em fazer mal. 0,362 

23. Não tenho informação acerca das modalidades existentes. 0,296 
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8.8.6. Discussão de Resultados 
  
 Analisando então os diferentes quadros de causas para a não adesão ao 

desporto escolar nos diferentes grupos, chego às seguintes conclusões. 

Existem diferentes significativas entre as causas apontadas pelos membros do 

grupo do sexo Masculino e Feminino. 

 O sexo Masculino apontou como principais causas para a não adesão 

ao desporto escolar a causa/motivo 11 – “Pratico desporto federado num 

clube.”. Seguidamente aparece da causa 15 – “Interesso-me por outros 

passatempos.”, 23 – “Não tenho informação acerca das modalidades 

existentes.”, 1 – “Não tenho tempo para praticar desporto escolar.”. Terminando 

assim o top cinco das causas para a não adesão ao desporto na escola a 

causa número 10 – “Estudar é mais importante que praticar desporto.” 

 Em relação ao setor Feminino da investigação, os resultados provam-me 

que em média a principal causa para o flagelo da não adesão à prática 

desportiva na escola é a causa número 1 – “Não tenho tempo para praticar 

desporto escolar.”. A primeira causa foi a já referida causa número um com 

algum destaque sobre todas as outras que lhe seguem, sendo elas, 4 – “Tenho 

outras coisas para fazer.”, 15 – “Interesso-me por outros passatempos.”, 10 – 

“Estudar é mais importante que praticar desporto.”. Fechando o grupo das 

cinco maiores causas a número 13 – “Os meus amigos não praticam desporto 

escolar.” 

 È importante referir que a falta de informação das modalidades 

existentes no programa de desporto da escola é uma causa assinalável para 

esta não adesão, bem como a não aproximação das modalidades existentes 

aos gostos dos alunos. 

 A falta de tempo, as diversas tarefas a que os alunos são sujeitos 

diariamente e vida cada vez mais sedentária dos alunos também condiciona 

bastante a não adesão ao desporto. 

 Ainda é notória a ideia que o parente pobre da educação, quero com isto 

dizer que tanto pais como alunos delegam para segundo plano a prática 

desportiva privilegiando o estudo. 
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 Fazendo a análise de ambos os sexos e analisando os dados em 

conjunto verifiquei que a principal causa apontada pela turma para a não 

adesão ao desporto escolar é “Não tenho tempo para a prática de desporto 

escolar”, seguido de “Tenho outras coisas para fazer”. 

 Após calcular o nível de significância da hipótese enunciada 

anteriormente, deparei-me que em cinco dos vinte e três motivos enunciados 

ocorriam diferenças significativas entre géneros, sendo elas, 4- “Tenho outras 

coisas para fazer”, 6 – “Prefiro praticar desporto escolar, noutra escola”, 11 – 

“Pratico desporto federado num clube”, 16 – “Os treinos não são compatíveis 

com o meu horário” e o motivo 21 – “Não gosto de me cansar”. 

 É de suma importância ressalvar que as causas numero 1 e 4, são 

também apontadas por outros autores como principal causa para a não adesão 

ao desporto, como podemos verificar em Abreu, (2001). 
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8.8.7. Conclusões 
  
 O tema de estudo surgiu para tentar colmatar a falta de adesão ao 

desporto escolar neste grupo de alunos, como tal, foi necessário identificar os 

motivos para essa não adesão. Esta análise das causas em ambos os grupos 

apontaram como principais causas no sexo Masculino a causa/motivo 11 – 

“Pratico desporto federado num clube.”. No setor Feminino da investigação é a 

causa número 1 – “Não tenho tempo para praticar desporto escolar.” que mais 

se destaca na frente.  

 O resultado da análise ao conjunto no total dos vinte e seis inquiridos foi 

o esperado, ou seja, tal como calculava os alunos apontaram a falta de tempo 

para a prática desportiva como a principal causa para a não prática do desporto 

escolar. A vida cada vez mais preenchida dos alunos, o sedentarismo cada vez 

mais evidente faz com que não encontrem motivação para o desporto. 

 É importante referir que as modalidades favoritas dos alunos não se 

encontravam no role de desporto presentes no desporto escolar.~ 

 Como conclusão do estudo refiro que a mentalidade dos alunos e pais 

dos inquiridos tem de mudar em relação ao desporto, bem como a escola tem 

de procurar motivar os alunos à prática do mesmo, sendo uma iniciativa a ter 

em conta a aproximação os desportos do programa do desporto escolar ao 

gosto dos demais referidos. 
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9. Conclusão  

   
 É o culminar de um ano fantástico, o mais importante e entusiasmante 

da minha vida. A realidade de professor/educador é bem diferente do que 

estava à espera, a responsabilidade atingiu uma proporção que não esperava e 

gerir um grupo de homens foi um desafio assinalável. 

 O medo, insegurança foi uma constante diária nos dias que 

antecederam as primeiras reuniões na escola. O pensamento que mais 

imperava na minha cabeça era se tinha ou não capacidade para ser professor. 

Esse medo foi-se dissipando no decorrer das primeiras aulas que lecionei, 

dando lugar a uma grande motivação para a cada dia querer ser mais e melhor 

professor. 

 Foi um ano recheado de histórias, de alegrias, de carinho e afetos. A 

ligação com os alunos foi fantástica, sendo impossível pedir mais do que o que 

tive da parte deles. A troca de afetos com os alunos, a interação com toda a 

escola, foi muito especial e marcante.  

 Desde tenra idade, que o meu sono sempre foi seguir a carreira docente 

neste ramo da educação. Foram dezoito anos de luta diária para atingir este 

fim, muitos sacrifícios fui obrigado a fazer, porém tudo foi conseguido e é uma 

enorme alegria para mim não ter desfraldado as minhas próprias espectativas 

nem dos que me rodeiam. 

 No final do ano sinto me muito mais preparado e capaz para enfrentar 

esta nova fase da minha vida e este ano contribuiu de forma gritante para 

entender que este é o meu destino, ensinar e formar jovens alunos a ter 

hábitos de vida saudável e o gosto pelo desporto. 

 Confesso que a escola e o meu professor cooperante me ajudaram 

bastante neste meu percurso.  

 Resta-me então referir que todo este percurso foi decorrendo em 

paralelo com o meu trabalho, sendo ele, treinador/monitor de surf, melhorando 

bastante as minhas qualidades e conseguindo fazer o transbordo do que ia 

aprendendo durante a formação para por em prática no trabalho. 
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  Para conclusão volto a todos os que me ajudaram neste percurso, desde 

pais, colegas a professor cooperante e orientador de estágio. 
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Anexos 

1. QUESTIONÁRIO DE CARACTERIZAÇÃO DA TURMA 
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2. Plano Periódico (1º Período) 
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3. Plano de Aula (Exemplo) 

 

PLANO DE AULA 

Aula nº 1  Turma: 8ºC Data: 
16/09/2013 

Professor Estagiário: João Almeida Nº de alunos:  Duração: 40' 
Professor Cooperante: Mestre Rui 

Pacheco Local: A designar Hora: 9h10m 

 
Material: Fichas de caracterização dos 

alunos, canetas.  

 

Parte da 
Aula   

Objetivos 
Comportamentais 

Situações de 
Aprendizagem/organização 

metodológica 
Componentes Críticas 

In
ic

ia
l 

5’ 
O professor estagiário 

dá a conhecer um 
pouco dele mesmo. 

Organização dos alunos na sala; 
Apresentação do Professor; 

Distribuir os alunos de forma que 
todos possam ver o Professor. 

Dados pessoais do 
Professor. 

Fu
nd

am
en

ta
l 

 5’ 
Os alunos dão a 

conhecer um pouco 
deles mesmo.  

Um a um, os alunos vão comunicar 
para a turma e para o Professor: 

Nome, Idade, experiências  
desportivas, o que pretendem das 

aulas de Educação Física. 

 

Dados pessoais do 
aluno. 

 

5’  

O aluno percebe o 
funcionamento da 

disciplina de 
Educação Física. 

Apresentação da disciplina: 
Equipamento; Higiene; Regras e 

funcionamento; Alunos com 
dispensa. 

 

Promover bons hábitos 
para a disciplina; 

Esclarecer o 
funcionamento da 

disciplina.  

 15’ 

Os alunos preenchem 
uma ficha sobre dados 
pessoais e assuntos 
relacionados com a 

disciplina. 

Preenchimento da ficha de 
caracterização dos alunos.  

Preenchimento de 
forma honesta e 

verdadeira.  

Fi
na

l 

 5’ 

O Professor 
Cooperante 

apresenta-se à turma 
e continua a lecionar a 

mesma. 

Apresentação do Professor 
cooperante.  

Atenção e silêncio por 
parte dos alunos.  
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4. Reflexão de Aula (Exemplo) 

 

 

Nesta aula de salientar a presença dos alunos na aula devidamente 

equipados ainda antes do tempo de tolerância dado por mim que é de 5 

minutos até ao início da aula, isto só mostra a cada vez maior vontade e 

empenho dos alunos na realização do treino. 

Tenho a dizer que a aula foi bem organizada e bem estrutura, para obter tal 

conclusão ajudou o facto de a avaliação ter corrido da melhor maneira, dando 

tempo para avaliar os alunos em três momentos, dando ainda tempo de treino 

antes do início da avaliação. A avaliação correu bastante bem, apenas não 

foram avaliados os alunos que estavam dispensados por lesão de fazer a aula, 

ajudando na organização e gestão da mesma esses alunos.  

Nesta avaliação todos os alunos obtiveram nota positiva revelando que o 

trabalho realizado ao longo da unidade didática fez com que os alunos 

evoluíssem para notas positivas quem não as tinha e subiram a fasquia quem 

já tinha positiva. 

Na parte do voleibol os exercícios pedidos por mim aos alunos já eram do 

conhecimento deles fazendo com que o tempo de instrução fosse menor do 

que o habitual e poupa-se também tempo na organização da turma. A 

motivação manteve-se da primeira para a segunda parte da aula. 

 

  

Reflexão de Aula – Atletismo e Voleibol   

Ano/Turma: 8ºC   Data: 24-10-
2014   Aula: 17/18   Hora: 10h10m / 

11h40m 
Espaço: Espaço 

interior.   
Função didática: Avaliação e Consolidação   Nº da aula da U.D.: 7/11 Atletismo, 6/11 

Voleibol   
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5. Teste de Educação Física (Exemplo) 

 

Teste de Educação Física – 2º Período 2014/2015 

Nome: ________________________________________ CLASS:______________________ 

Turma: ____ Nº: ___    Data: ___/____/_____   PROF.:_______________________ 

 

GRUPO 1 – verdadeiro ou falso 

Lê atentamente cada questão e responde verdadeiro (V) ou falso (F) no respetivo espaço (40 
PONTOS). 

 
1. O andebol é uma modalidade desportiva coletiva ____ 
2. No andebol é permitido caminhar livremente com a bola agarrada ____ 
3. O comprimento do campo de andebol são 40 metros ____ 
4. A ginástica Artística é uma modalidade Olímpica ____ 
5. A ginástica Rítmica é uma especialidade masculina ____ 
6. Durante as aulas o salto ao eixo foi realizado no mini trampolim ____ 
7. A ginástica de trampolins é a especialidade da ginástica que pode ser praticada de forma 

individual ou na vertente de sincronizado. ____ 
8. Em relação à ginástica acrobática as competições oficiais poderão ser feitas em pares femininos e 

mistos, trios femininos e quadras masculinos. _____ 
9. Em relação ao badminton, o clear é um batimento realizado acima da cabeça.  ____ 
10. No badminton, o serviço longo deve ser realizado acima da cabeça.  _____ 
 

GRUPO 2 - Resposta de escolha múltipla. (40 PONTOS) 

Das três opções de resposta APENAS UMA está correta. Circula a alínea correta. 
 

1. O badmínton estreou-se em 1992 nos Jogos Olímpicos de: 
a. Barcelona. 
b. Lisboa. 
c. Tóquio. 

 
2. Na vertente individual o campo de badmínton tem de largura: 

a. 5,18metros. 
b. 15metros. 
c. 6,1metros. 

 
3. No badmínton o lob é um batimento realizado: 

a. Acima da cabeça. 
b. Ao lado do corpo. 
c. Abaixo da cintura. 
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4. No andebol número máximo de passos que um jogador pode realizar sem driblar são: 

a. Três. 
b. Quatro. 
c. Cinco. 

 
5. A receção no andebol é realizada: 

a. Com uma mão. 
b. Com uma mão de cada vez. 
c. Com as duas mãos. 

 
 
6. O passe picado no andebol é preferencialmente usado quando o oponente é: 

a. Alto. 
b. Baixo. 
c. Estatura média. 

 
7. Que sistema tático defensivo foi ensinado nas aulas de andebol: 

a. Homem a homem. 
b. Defesa 4-0. 
c. Defesa 3-1. 

 
8. Numa situação em que um jogador acumula a terceira exclusão, comete irregularidades 

grosseiras para com o adversário ou entra no terreno de jogo sem autorização, o que lhe 
acontece, é: 

a. Excluído. 
b. Advertido. 
c. Desqualificado. 

 
9. Referente à modalidade de ginástico durante o rolamento à frente o corpo deve: 

a. Permanecer engrupado até ao fim do rolamento 
b. Permanecer ereto até ao fim do rolamento 
c. Permanecer encarpado até ao fim do rolamento 

 
10. Durante a execução da roda devemos olhar: 

a. Para os pés 
b. Para as mãos 
c. Para a cintura 

 
GRUPO 3 – Questões de resposta aberta. (20 PONTOS) 
 

1. Enuncia quatro determinantes técnicas do rolamento à retaguarda. 
 

1-___________________________________________________________________________ 

2-___________________________________________________________________________ 

3-___________________________________________________________________________ 
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4-___________________________________________________________________________ 

 

 
2.  Quais as sanções aplicadas num jogo andebol? Enuncie apenas três. 

  
1-___________________________________________________________________________ 

2-___________________________________________________________________________ 

3-___________________________________________________________________________ 
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6. Modelo de Educação Desportiva de Andebol 

 

Aula 
Fases da 
Unidade Conteúdos - Função Didática Objetivos da Aula C. Êxito  

Indicações da 
aplicação do MED 

1 
Estruturação da 

Época 

 

 Regras básicas de jogo - 
Transmissão 

 Estruturação da época 
desportiva - 

 Transmissão 
 Escolha de equipas – 

Transmissão 
  

 Explicar da unidade 
 Explicar das diversas funções 
 inerentes ao MED 
 Consciencializar por parte dos 

alunos da estrutura do MED 
 Proporcionar um momento de 

relação intra e inter-pessoal 
Promover alegria e motivação 

O aluno é capaz de realizar, em 
situação de jogo, os conteúdos de 

passe e receção 

 Instrução à turma 
 Definição/distribuição de 

funções 
 Desenvolvimento da identidade 

da equipa (nome, grito, 
 lema, mascote, equipamento) 
 Conceito de filiação da equipa 
 Competição entre alunos 

Conceito de manual de capitão 

2 
Estruturação 
da Época  Jogo 5x5 - Avaliação Inicial 

Avaliar o nível dos alunos - Avaliação 

Diagnóstica 
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3 Pré-época 

 

Passe e Receção – Introdução em 
situação de jogo de 3x3 com guarda-
redes avançado com golo apos o 
meio campo 

   Conhecer as 
determinantes 
técnicas do passe e da 
receção. 

   Cooperação como princípio 
fundamental do jogo 

   Identificação das zonas de 
Defesa e ataque 

   Desenvolvimento da 
comunicação verbal 

 

 

O aluno é capaz de 
manusear o objeto de 
jogo. 

 

 O aluno compreende 
a diferença entre os 
movimentos com e 
sem bola 

 

 Desempenho do papel de estatístico/jornalista 

 Desempenho do papel do capitão 

 Fair-play entre equipas 

 Cooperação dentro de cada equipa 

 Competição entre equipas em situação de jogo 5x5, com 
os seguintes critérios de pontuação: gestão dos jogadores 
com apelo à inclusão, equidade e heterogeneidade; 
avaliação por parte do estatístico/jornalista do 
desempenho das equipas, a capacidade de registo de 
dados importantes, e avaliação do Fair-Play 

4 Pré-época 

 Intenções táticas ofensivas – 
Transmissão/Exercitação 

 Intenções táticas defensivas 
Transmissão/Exercitação 

 Desmarcação – Ofensivo 

 Marcação – Defensivo 
 
 
Formas de jogo: 5x5 com GR 
avançado com golo após o meio 
campo 

 

   Conhecer e 
interpretar os 
princípios da 
marcação e da 
desmarcação 

   Cooperação como princípio 
fundamental do jogo 

   Identificação das zonas de 

Defesa e ataque  

   Desenvolvimento da 
comunicação verbal 

   Diferenciação de papéis 

 

 O aluno é capaz de 
diferenciar o papel de 
defensor de jogador 
atacante 

 Desempenho do papel de árbitro 

 Desempenho do papel do capitão 

 Fair-play entre equipas 

 Cooperação dentro de cada equipa 

 Competição entre equipas em situação de jogo 5x5, com 
os seguintes critérios de pontuação: gestão dos jogadores 
com 

apelo à inclusão, equidade e heterogeneidade; 
conhecimento 

das regras e das sinaléticas por parte do árbitro 

 Pré-época 
Intenções táticas ofensivas –    Conhecer e  O aluno é capaz de 

diferenciar o papel 
 Desempenho do papel de árbitro 
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5 

Exercitação/Consolidação 

 Intenções táticas defensivas–
Exercitação/Consolidação 

 Desmarcação – Ofensivo 

 Marcação – Defensivo 
 
 

Forma de jogo: 3x3 ou 5x5 

interpretar os 
princípios da 
marcação e da 
desmarcação 

   Cooperação como princípio 

fundamental do jogo 

   Identificação das zonas de 

Defesa e ataque  

  

   Diferenciação de papéis 

 

de defensor de 
jogador atacante 

 Desempenho do papel do capitão 

 Fair-play entre equipas 

 Cooperação dentro de cada equipa 

 Competição entre equipas em situação de jogo 5x5, com 
os seguintes critérios de pontuação: gestão dos jogadores 
com 

apelo à inclusão, equidade e heterogeneidade; 
conhecimento 

das regras e das sinaléticas por parte do árbitro 

6 Competição 

 Jogo 5x5 - Exercitação    Aplicação correta dos aspetos 
técnico táticos aprendidos em 
contexto de competição. 

 

 O aluno é capaz de, 
em jogo formal realizar 
com sucesso os aspetos 
técnicos da 
modalidade. 

 

 Desempenho do papel de árbitro 

 Desempenho do papel do capitão 

 Fair-play entre equipas 

 Cooperação dentro de cada equipa 

 Competição entre equipas em situação de jogo 5x5, com 
os 

seguintes critérios de pontuação: gestão dos jogadores 
com apelo à inclusão, equidade e heterogeneidade; 
conhecimento das regras e das sinaléticas por parte do 
árbitro 

7 Competição 

 Jogo 5x5 - Exercitação 

 

   Aplicação correta dos aspetos 
técnico táticos aprendidos em 
contexto de competição. 

 

 O aluno é capaz de, 
em jogo formal realizar 
com sucesso os aspetos 
técnicos da 
modalidade. 

 Desempenho do papel de árbitro 

 Desempenho do papel do capitão 

 Fair-play entre equipas 
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  Cooperação dentro de cada equipa 

 Competição entre equipas em situação de jogo 5x5, com 
os 

seguintes critérios de pontuação: gestão dos jogadores 
com apelo à inclusão, equidade e heterogeneidade; 
conhecimento das regras e das sinaléticas por parte do 
árbitro 

8 Competição  Jogo 5x5 - Exercitação 

   Aplicação correta dos aspetos 
técnico táticos aprendidos em 
contexto de competição. 

 

 O aluno é capaz de, 
em jogo formal realizar 
com sucesso os aspetos 
técnicos da 
modalidade. 

 

 Desempenho do papel de árbitro 

 Desempenho do papel do capitão 

 Fair-play entre equipas 

 Cooperação dentro de cada equipa 

 Competição entre equipas em situação de jogo 5x5, com 
os 

seguintes critérios de pontuação: gestão dos jogadores 
com apelo à inclusão, equidade e heterogeneidade; 
conhecimento das regras e das sinaléticas por parte do 
árbitro 

9 Competição 

 Jogo 5x5 - Exercitação    Aplicação correta dos aspetos 
técnico táticos aprendidos em 
contexto de competição. 

 

 O aluno é capaz de, 
em jogo formal realizar 
com sucesso os aspetos 
técnicos da 
modalidade. 

 

 Desempenho do papel de árbitro 

 Desempenho do papel do capitão 

 Fair-play entre equipas 

 Cooperação dentro de cada equipa 

 Competição entre equipas em situação de jogo 5x5, com 
os 

seguintes critérios de pontuação: gestão dos jogadores 
com apelo à inclusão, equidade e heterogeneidade; 
conhecimento das regras e das sinaléticas por parte do 
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árbitro 

10 Competição 

 Jogo 5x5 - Exercitação    Aplicação correta dos aspetos 
técnico táticos aprendidos em 
contexto de competição. 

 

 O aluno é capaz de, 
em jogo formal realizar 
com sucesso os aspetos 
técnicos da 
modalidade. 

 

 Desempenho do papel de árbitro 

 Desempenho do papel do capitão 

 Fair-play entre equipas 

 Cooperação dentro de cada equipa 

 Competição entre equipas em situação de jogo 5x5, com 
os 

seguintes critérios de pontuação: gestão dos jogadores 
com apelo à inclusão, equidade e heterogeneidade; 
conhecimento das regras e das sinaléticas por parte do 
árbitro 
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11 Avaliação 

Todos os conteúdos 
abordados ao longo 

da Unidade 
Temática – 
Avaliação 

Avaliar o nível dos alunos e os 
respetivos progressos – Avaliação 

Sumativa 
  

12 Avaliação 

Todos os conteúdos 
abordados ao longo 

da Unidade 
Temática – 
Avaliação 

Avaliar o nível dos alunos e os 
respetivos progressos – Avaliação 

Sumativa 
  

13 
Evento 

Culminante 
 

   Festividade, alegria, 
divertimento 

   Proporcionar um dia marcante 
na vida dos alunos, fomentando-
lhes o gosto pelo espectáculo e 
pela prática desportiva 

 

   Classificações 

   Entrega de prémios de MVP, MFP, melhor árbitro, 
estatístico/jornalista mais completo, equipa mais criativa e 
Fair Play 
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7. Questionário do Estudo de Investigação 

 

Escola EB 2,3 Leça do Balio 

Questionário 

 

 

 
Lê com atenção a todas as questões e responde consoante o grau de importância que 

dás a cada motivo encontrado para a não prática de Desporto escola na escola. 

Coloca uma cruz na tua resposta. 

Apresenta-se de seguida a escala:  

1- Nada importante.        

2- Pouco importante. 

3- Importante.       

4- Muito importante.   

 

 

 

 

 

 

Caro aluno: 

Agradeço antecipadamente a tua participação no presente estudo, que tem 

como finalidade saber quais as razões para a não participação dos alunos 

do oitavo ano da escola EB 2,3 de Leça do Balio no desporto escolar.  

Agradeço que respondas a todas as perguntas apresentadas, estando 

garantido o teu anonimato.  

As informações obtidas neste inquérito serão utilizadas apenas para esta 

pesquisa. 
 
Idade: ______       Sexo: _____________________           Ano de Escolaridade: __________ 

Qual a modalidade que mais gostas: ___________________________________________ 
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Questionário adaptado de (Matos & Cruz, 1997). 

 
Motivo 1 2 3 4 

1. Não tenho tempo para praticar desporto escolar.     

2. Não tenho jeito para nenhuma modalidade.     

3. Não me divirto a praticar desporto.     

4. Tenho outras coisas para fazer.     

5. Tenho uma má capacidade física.     

6. Prefiro praticar desporto escolar, noutra escola.     

7. Não gosto de alguns colegas que praticam.     

8. Tenho uma lesão que me impede de treinar.     

9. Não gosto dos métodos do professor responsável.     

10. Estudar é mais importante que praticar desporto.     

11. Pratico desporto federado num clube.     

12. Não existe a minha modalidade preferida.     

13. Os meus amigos não praticam desporto escolar.     

14. Os meus pais não me deixam participar no desporto escolar.     

15. Interesso-me por outros passatempos.     

16. Os treinos não são compatíveis com o meu horário.     

17. Tive experiências negativas associadas ao desporto.     

18. As instalações e materiais disponíveis estão em mau estado.     

19. Há poucas competições.     

20. Não vejo benefícios em participar no desporto escolar.     

21. Não gosto de me cansar.     

22. Tenho medo ou receio em fazer mal.     

23. Não tenho informação acerca das modalidades existentes.     
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