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RESUMO 
 

O presente documento, vem expor o meu ano de Estágio Profissional no ensino 

da Educação Física. Surge no âmbito da Unidade Curricular Estágio Profissional, 

introduzida no 2º Ciclo de Estudos em Ensino da Educação Física nos Ensinos 

Básico e Secundário, da Faculdade de Desporto da Universidade do Porto, e por 

isso tem como objetivo ilustrar ao leitor todas as experiências e práticas 

reflexivas que pautaram e guiaram este ano de Estágio Profissional. 

Visa espelhar o caminho que percorri durante um ano letivo completo, e apela, 

também, à reflexão sobre os aspetos da vida escolar, às decisões tomadas, aos 

resultados alcançados, e à reflexão sobre a reflexão. Falo, ainda, dos objetivos 

a que me propus e que foram alcançados na totalidade, com destaque também 

para aqueles onde foram necessárias outro tipo de adaptações para o culmatar 

eventuais dificuldades. 

Este documento teve como propósito central a análise critico-reflexiva acerca do 

meu processo evolutivo enquanto estudante estagiário e, numa fase final está 

descrito o problema sobre o qual me debrucei enquanto me encontrava em 

campo. Recorreu-se à elaboração de questionários e entrevistas acerca da 

importância da Educação Física nas práticas de uma sociedade moderna. Os 

resultados sugerem que, apesar da atual desvalorização desta disciplina por 

algumas entidades da nossa sociedade, ela não se torna menos importante na 

educação e construção do indivíduo enquanto entidade de um contexto social. 
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ABSTRACT 
 

The current work focuses my professional training in the teaching of Physical 

Education and it arises in the context of the Professional Curriculum Training Unit, 

introduced in the 2nd Cycle of Studies in Teaching Physical Education in Primary 

and Secondary levels- Sports College of the University of Porto. Its main purpose 

is to show all the experiences and reflexive practices that guided this year 

Traineeship. 

It shows all the way I had to go during a whole school year, and it also appeals 

to the reflection about school life, decisions, achieved results and the ability of 

reflecting about reflection itself. I also speak about the aimed goals which were 

fully achieved and above all, about the necessary ones to overcome the emerging 

difficulties. 

The main purpose of this work is the critical reflexive analysis about my evolution 

process as a trainee student and, on a final stage, it is described the problem I 

focused on, while I was teaching. Some questionnaires and interviews were 

made about the importance of Physical Education in the practices of a modern 

society. The results show that, despite the current devaluation of this subject by 

some entities of our society, it is no less important in the education and 

construction of the individual as an entity of a social context. 

 

 

Key words: PHYSICAL EDUCATION, PROFESSIONAL INTERNSHIP, 

TEACHING-LEARNING PROCESS, OBSERVATION-REFLECTION-
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1- INTRODUÇÃO 

Ao longo de todo o percurso académico na área da Educação Física (EF), a 

qualidade de ensinos prestados ao jovem aluno inserido no seio de uma 

comunidade traduz-se como objetivo primordial de todo o processo de trabalho 

e ganho de competências. Essas competências são observáveis na adequação 

desses ensinos, perante situações em campo pedagógico, muitas vezes 

complexas e imprevisíveis, não me limitando eu apenas a demonstrar o saber 

teórico (ter competência), mas também a colocar esse mesmo saber em ação 

(ser competente) (Perrenoud, 1999). Assim, as competências de um Professor 

em EF são capazes de proporcionar momentos de reflexão individual onde seja 

necessário estabelecer a ligação entre as minhas competências e as exigidas, e 

neste sentido, que eu seja capaz de identificar pontos fortes e fracos e áreas a 

desenvolver, encetando, assim, num processo de autoformação que permita 

prestar e adequar ensinos de qualidade. 

Como futuro profissional, a integração plena na profissão através do Estágio de 

Profissional (EP) é decisiva para o desenvolvimento completo de autonomia e 

responsabilização por esse conjunto de competências globais que se encontram 

presentes no seio da comunidade escolar. 

Neste seguimento, para Batista e Queirós (2013), o EP pode ser visto como uma 

oportunidade para os futuros professores desenvolverem a cultura escolar sob 

as mais diversas componentes, desde as suas normas e valores, hábitos, 

costumes e práticas, assim como o pensar e o agir desta comunidade 

Deste modo, no âmbito deste EP, que se insere no plano de estudos do Mestrado 

de Ensino de Educação Física nos Ensinos Básico e Secundário (MEEFEBS) da 

Faculdade de Desporto da Universidade do Porto (FADEUP), do ano letivo de 

2015/2016, foi-nos solicitada a elaboração do presente Relatório de Estágio. 

Neste contexto, integrei a equipa multidisciplinar da Escola Secundária de Rocha 

Peixoto da cidade da Póvoa de Varzim, onde me foi atribuída uma turma de 11º 

ano e, mais tarde, por apenas um período escolar, uma turma do 2º Ciclo na 

Escola EB 2,3 Flávio Gonçalves. O núcleo de estágio (NE) onde me encontrei 

inserido foi constituído por três Estudantes-Estagiários (EE), sob a tutoria do 
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Professor Cooperante (PC) e orientação do Professor Orientador (PO) da 

FADEUP.  

Assim, este RE contém todas as experiências vivenciadas e todo o 

desenvolvimento da minha identidade profissional. Ao longo de todo o ano letivo, 

pude vivenciar experiências únicas, aprendendo a adaptar estratégias tendo em 

conta um determinado contexto. Tentei incutir nos alunos espírito de 

cooperação, solidariedade e igualdade de oportunidades, bem como curiosidade 

científica, empenho, autonomia, motivação e interesse para a obtenção do 

sucesso escolar, preparando-os para novas realidades e saídas profissionais 

alternativas. Cumpri com as minhas obrigações com profissionalismo, rigor e 

dedicação.  

Por isso, inerentes à elaboração deste relatório estão os seguintes objetivos: 

descrever as atividades desenvolvidas na prática em contexto do EP; refletir 

criticamente sobre essas atividades e consequentes competências 

desenvolvidas; e por último, dar resposta ao método de avaliação da unidade 

curricular, através da elaboração de um estudo de investigação onde possa 

confirmar a posição de destaque e a importância da EF nos dias de hoje para os 

alunos em todos os ciclos de estudos  

Após a presente introdução e capítulo inicial, constará o corpo do trabalho, que 

se encontrará estruturado em mais cinco capítulos. No segundo, intitulado de 

“Enquadramento Pessoal” farei uma revisão das minhas vivências anteriores, 

pessoais e profissionais, tendo em conta as minhas expetativas e visão sobre o 

EP. 

Falarei do contexto legal, funcional e institucional, da prática profissional, 

caraterizando a escola e os agentes com os quais estabeleci maior afetividade, 

destacando o Grupo Disciplinar de Educação Física (GEF), o núcleo de estágio 

(NE) e os próprios alunos, na terceira parte denominada “Enquadramento da 

Prática Profissional”. 

Numa quarta parte do corpo do trabalho, a qual denomino “Realização da Prática 

Profissional”, procuro a reflexão constante entre a teoria e a prática, incluindo 

todo o processo de planeamento e realização da prática profissional com maior 

destaque neste EP e, também, a participação na escola e relação com a 
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comunidade. Estão ainda patentes as experiências que decorreram fora do 

âmbito escolar. 

Apesar dos frutos já conhecidas que a disciplina traz consigo, é também sabido 

que ao longo dos anos a mesma tem vindo a ter dificuldade em manter a sua 

identidade. Neste quinto capítulo, “Desenvolvimento Profissional” irei abordar 

esse tema que tantas vezes é debatido na comunidade de ensino. Apesar destes 

contratempos que estão pautados na nossa sociedade, durante a minha prática 

pedagógica o conhecimento e a importância da EF por parte dos alunos, 

suscitou-me curiosidade. E foi neste sentido que, realizei um estudo de 

Investigação acerca dessa mesma importância atribuída pelos alunos à 

disciplina de EF. Este estudo irá fornecer-me uma perspetiva acerca da 

conceção dos alunos sobre a disciplina e os motivos para tais conceitos já 

formados. 

Como sexta, e última parte, aparecerão as considerações finais, onde faço uma 

retrospetiva de todo o processo que é o EP referindo, ainda, as minhas 

perspetivas para o futuro.
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2. ENQUADRAMENTO PESSOAL 

2.1. Identificação Pessoal  

Desde cedo que a prática de Desporto se tornou uma constante na minha vida. 

Iniciei-me pela modalidade de Natação, seguida pelo Futebol, Voleibol e 

Basquetebol, onde me tornei federado durante seis anos no Vitória Sport Club. 

A ideia de alcançar algo direcionado a esta área começou muito cedo e 

permanece ainda nos dias de hoje, uma vez que, para além dos momentos 

recreativos e de partilha de identidades que, sem dúvida, são umas das 

qualidades desta atividade, é notavelmente relevante falar nela como uma 

coadjuvante na formação de uma identidade pessoal. No decorrer do meu 

percurso académico, a vontade de transmitir o conhecimento técnico aliado à 

paixão pelo Desporto, foram umas das motivações que me levaram à escolha do 

curso no Ensino Superior no Instituto Superior da Maia (ISMAI). Com esta 

licenciatura e, apesar dos seus conteúdos bastantes teóricos e poucos 

vocacionados para a prática profissional, adquiri bastantes experiências no ramo 

da EF e Desporto. 

Na reta final do curso, mesmo com a aposteriori realização de um curso 

profissional de “Técnico de Cárdio e Musculação” da Promofitness na 

Universidade do Minho em Braga e com a colaboração em um Ginásio no 

mesmo distrito, os meus objetivos em relação à área a abordar posteriormente 

ficavam cada vez mais definidos. Ainda que o ramo do Ensino se encontre em 

tempos menos favoráveis para o desenvolvimento da profissão, consegui 

manter-me focado no meu objetivo principal: ser Professor de EF. Assim, 

candidatei-me à FADEUP, tendo em conta, antemão, o prestígio que a faculdade 

predispõe. 

Numa primeira fase, senti-me bastante confiante por ir ao encontro dos meus 

objetivos pessoais já há muito tempo traçados e, onde fui capaz de absorver 

variadas experiências que suscitaram uma enorme vontade de querer partilhar 

os conhecimentos e aprendizagens com os outros. No segundo ano do Mestrado 

teríamos de concorrer às diversas escolas atribuídas e, devido às condições 
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organizacionais e arquitetónicas, escolhi a Escola Secundária Rocha Peixoto 

para a realização deste meu EP. 

Concomitantemente à realização deste EP, comecei a treinar uma equipa de 

Futebol, proposta esta que surgiu de um outro EE da escola que também 

trabalha nesse clube. Aceitei com ambição este novo desafio, por um lado devido 

ao meu interesse em aumentar competências e conhecimentos junto de 

adolescentes; por outro, por este ser, de facto, um Desporto que se dispõe fora 

da minha zona de conforto, e por isso mesmo, uma mais valia no meu percurso 

profissional.  

Por sentir necessidade de abranger outras áreas devido à curiosidade cada vez 

mais crescente em mim, e à necessidade iminente de “não estar parado”, realizei 

uma formação com intuito de aprofundar os conhecimentos a nível do fitness e, 

deste modo, sou Personal Trainer, tendo neste momento oito alunos que auxílio 

na execução dos seus objetivos. 

Afirmo, sem dúvida, que é um pouco difícil gerir o tempo entre o EP, Futebol, 

Personal Training e família, no entanto, penso que com esforço e dedicação vou 

conseguir a completa execução dos meus objetivos. Este ano tomei a decisão 

de “apostar” no meu futuro e, por isso, o restante tempo, por vezes pouco, era 

dedicado à família e amigos. 

Este ano-letivo foi um ano de mudanças. Passei de um adolescente com poucas 

responsabilidades, a um adulto carregado delas. Graças a todas as mudanças 

pessoais, sinto-me uma pessoa mais completa e capaz para enfrentar todos os 

obstáculos que possam aparecer na vida. 

 

2.2. Entendimento sobre o Estágio Profissional 

As exigências de uma sociedade complexa e contraditória refletem-se nas 

práticas pedagógicas, e logo, na ação do professor na sua prática quotidiana, 

exigindo uma formação que atenda às novas necessidades profissionais, 

sociais, políticas, humanas e culturais. Assim, e após uma formação em ciências 

do Desporto e Educação, foi crucial a integração no estágio pedagógico, uma 

vez que além da teoria, é necessário pormos em prática tudo aquilo que 

aprendemos até então, e nada melhor do que “ir para o terreno”. Durante a 
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prática deve-se aprender o que a profissão realmente requer, desde o 

planeamento, dos Modelos de Estruturas do Conhecimentos (MEC), do Plano 

Anual, das Unidades Didáticas (UD), dos Planos de Aula (PA), às estratégias a 

utilizar em determinados contextos. No que diz respeito aos planeamentos, para 

Bento (2003), estes estão relacionados com a direção das exigências e 

conteúdos programáticos e com a situação pedagógica contextual. Ou seja, é 

crucial que estes conteúdos programáticos sejam contextualizados e adaptados 

a uma determinada situação pedagógica. Neste EP todo o planeamento foi 

elaborado de acordo com as indicações de Vickers (1990). 

O EP é o culminar de todos os anos de formação pessoal, onde são aplicados 

os conhecimentos adquiridos ao longo dos anos transatos, de todo o processo 

académico e experiências que daí surgem. Para Caires (2001), o EP é um 

espaço privilegiado para a articulação entre a teoria e a prática. Desta forma, é 

um momento de aprendizagem do EE que permite falhar e errar de modo a 

preparar e consolidar a prática profissional para um futuro mais enriquecedor. 

Como espaço de excelência para a experimentação, reflexão e aquisição de 

novos conhecimentos, o EP, potencia o desenvolvimento do EE enquanto 

profissional, como refere Batista et al. (2012), e assim, fornece uma forma de 

evolução visível no passar dos dias. O EE deve aprender a refletir criticamente 

acerca da sua prática, bem como observar e educar de modo a que exista uma 

boa prática de ensino, de forma a eles mesmos, criarem a sua própria identidade 

enquanto professores. Assim, tratando-se de um estágio em plena vida 

profissional, o EP assume um papel importante na aquisição/desenvolvimento 

de competências já que a prática profissional, a aprendizagem contínua e o 

desenvolvimento profissional são indispensáveis à identidade profissional 

(Batista, 2009). Assim sendo, só através desta prática no EP, é possível aos EE 

criarem a sua identidade. Cada professor constrói a sua identidade profissional 

de um modo próprio e singular (Dubar, 1997). O mesmo autor sublinha ainda 

que qualquer identidade profissional resulta de um processo simultaneamente 

biográfico e relacional, ligado à história de vida do indivíduo, às vivências 

familiares, escolares e profissionais, à identificação e diferenciação construídas 

na relação social e na experiência da ação. Flores e Day (2006) reconhecem a 
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influência de três fatores contextuais no processo de (re)construção da 

identidade profissional do professor: as experiências prévias, a formação inicial 

e o impacto do contexto de trabalho (cultura escolar). 

O caráter reflexivo também se torna imprescindível neste EP, visto que é 

fundamental para a evolução de qualquer indivíduo. A reflexão é vista como a 

análise sobre a ação que permite a evolução do EE a partir da deteção de erros 

na sua prática pedagógica, promovendo estratégias para os ultrapassar, sendo 

muito importante no processo de formação de professores (Azevedo,2013). Tem 

um poder essencial na prática pedagógica do aluno e do professor, podendo ser 

traduzida no modo como pensa ou como age. Assim, as competências do 

Professor de EF são capazes de proporcionar momentos de reflexão individual 

onde se estabeleça a ligação entre competências adquiridas e as exigidas, e 

neste sentido, ele seja capaz de identificar pontos fortes e fracos e áreas a 

desenvolver, encetando, desta forma, num processo de autoformação que 

permita prestar um nível de educação de qualidade. Ainda nesta linha de 

pensamento, Esteves (2002) afirma que a reflexão pode ser traduzida através 

da forma como se pensa sobre as situações educativas e como se exprime, 

através da linguagem, o seu pensamento, como ser evidenciada através dos 

seus comportamentos nas situações de trabalho. 

Vários pontos se mostraram essenciais neste processo de auto 

consciencialização. Tornar-se professor é uma viagem pessoal profunda, na qual 

o estagiário considera as suas crenças e tenta reconciliá-las com as expectativas 

da universidade, da comunidade educativa, dos alunos e seus familiares e, em 

última análise, consigo próprio. Por se tratar de um processo de interiorização 

da noção de “pertença” à profissão (Batista e Queirós, 2013), emergir como um 

profissional reflexivo envolve a vontade de ser um participante ativo num 

processo de crescimento, negociado, vivido e praticado (Larrivee, 2008), no qual 

se pode revelar a capacidade de genciamento do estagiário na reprodução 

criativa da estrutura social) e o tipo de pessoa e de professor reconhecido pelos 

outros.  

A dimensão pessoal (emocional, afetiva) não pode ser dissociada da dimensão 

profissional. Ser professor “vai para além das aulas e mesmo para além da 
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escola, é marcar os alunos e fazer a diferença, é ensinar a cooperar, a partilhar, 

a viver com os outros e para os outros, é ter paixão pelo que se faz eser 

entusiasta. E é exatamente essa paixão pelo que se faz que promove a ação 

resiliência e o agenciamento (Giddens, 1997). É também essa paixão pelo que 

se faz que promove a vontade de se ser um professor transformador (Sachs, 

2003), empenhado em transformar a sociedade através da formação de seres 

humanos que pensem criticamente e que alterem hábitos, crenças e ideias 

preconcebidas, colocando em evidência a perspetiva humanista. 

Em Portugal, o sistema de formação de professores enquadra-se numa 

perspetiva de aprendizagem ao longo da vida, no desenvolvimento profissional 

do professor, incluindo, a formação inicial a formação contínua e a formação 

especializada. Estrela (2002, p 18) define formação inicial como “o início, 

institucionalmente enquadrado e formal, de um processo de preparação e 

desenvolvimento da pessoa, em ordem ao desempenho e realização profissional 

numa escola ao serviço de uma sociedade historicamente situada”. É, pois, o 

momento privilegiado para o professor poder desenvolver as competências 

básicas ao desenvolvimento da sua carreira profissional, devendo ser encarado 

como uma primeira etapa de um longo percurso de formação que tem que ser 

aperfeiçoado permanentemente (Formosinho, 2009). 

Uma das componentes da formação inicial de professores, considerada como 

fundamental, que tem sido alvo de maior discussão e também de maiores 

alterações, é a prática pedagógica. Na perspetiva de Garcia (1999, p.103), “as 

práticas de ensino representam uma oportunidade privilegiada para aprender a 

ensinar”, pois, durante esse período, o candidato a professor aprende a 

compreender a escola como um organismo; aprende a entender os problemas 

de ensino como problemas curriculares; conhecem a prática da planificação 

curricular; participam e contactam com inovações em desenvolvimento. 

Para finalizar, considero que o EP é fundamental para um EE, de forma a aliar a 

teoria à prática. Uma vez que as nossas expectativas nem sempre estão de 

acordo com a realidade, este estágio proporciona, assim, as vivências que um 

professor exerce na sua carreira profissional. E é neste seio que o EE começa a 

criar a sua identidade enquanto futuro professor, sendo um momento 
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imprescindível à aprendizagem. Nele devemos passar da teoria para a prática, 

ultrapassando as nossas dificuldades e superando as nossas capacidades. 

 

2.3. Expetativas em relação ao Estágio Profissional 

Posso afirmar que as minhas expectativas em relação a este estágio eram de 

grandes dimensões. Entendo o EP como o culminar de toda a minha formação 

académica onde teria de aplicar todas as aprendizagens adquiridas ao longo do 

percurso académico. Para além disso, tinha uma enorme vontade de mudar 

mentalidades e estilos de vida, mostrar tanto aos alunos como a toda a 

comunidade escolar que a EF, em alguns casos, pode mesmo mudar vidas. 

Como sabemos, o mundo tem assistido a um aumento significativo das doenças 

cardiovasculares, cancro, diabetes e doenças respiratórias crónicas. Este 

aumento global, epidémico, destas doenças está estritamente relacionado com 

alterações dos estilos de vida, nomeadamente, o tabagismo, inatividade física 

(sedentarismo) e a uma alimentação não saudável. Pretendia, assim, melhorar 

a qualidade de vida dos alunos, a sua condição física, promover o gosto pela 

atividade física e pelo Desporto e ainda mostrar que esta disciplina é muito mais 

do que uma breve demonstração dos conteúdos.  

As aulas de EF contribuem, efetivamente, para a inclusão dos alunos na 

comunidade escolar, ao colaborar no desenvolvimento dos três domínios 

fundamentais do comportamento: cognitivo (capacidades intelectuais); afetivo 

(sentimentos, opiniões, atitudes, crenças, valores, interesses, desejos); e 

psicomotor (desempenho motor e forma física). 

A crescente complexidade e diversidade da sociedade atual exige, da parte dos 

professores, não só uma maior preparação profissional como também uma maior 

autonomia para enfrentarem os problemas e situações mais diversificadas com 

que se deparam no dia a dia na escola, não podendo, por isso, limitar-se a seguir 

instruções recebidas anteriormente. Como objetivos delineados no início deste 

EP, destaco também a participação em várias atividades da comunidade escolar, 

envolvendo-me ao máximo com esta escola e este grupo de professores, de 

modo a potencializar mais ganhos no conhecimento e aquisição de 

competências. Importa referir que para Perrenoud (2000, p.15), a noção de 
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competência designa uma “capacidade de mobilizar diversos recursos cognitivos 

para enfrentar um tipo de situação”. Este autor, vai ainda mais longe, abordando 

o ofício de professor de um modo concreto, propondo um conjunto de 

competências que possibilitam redefinir a atividade docente. Ser capaz de 

ensinar aos alunos, despertar neles o desejo de aprender, ser mais responsável, 

inovador, organizado, tolerante, favorecer o desenvolvimento social e emocional 

dos alunos, trabalhar em grupo, a relação emocional com os alunos, e estes são 

todos exemplos dessas competências que fui adquirindo ao longo do ano. 

Todavia, o NE foi uma das maiores surpresas deste EP. A relação do próprio 

núcleo foi melhorando com o passar dos dias, sendo que, para além do lado 

profissional, foi surgindo o lado da amizade e interajuda, características, essas, 

também presentes nas aulas de EF (como irei mostrar ao longo deste relatório). 

Isto, de facto, foi fundamental para o decorrer de um ano-letivo em que os 

objetivos de todos se puderam fazer cumprir. Como refere Mesquita (2014), o 

processo de desenvolvimento deve ser influenciado por uma variedade de fontes 

de aprendizagem (por exemplo, a interação com pares, observação de outros 

professores, entre outros), possibilitando assim, uma perspetiva de formação 

mais holística e de acordo coma a realidade da prática. 

Emerge assim, a necessidade de se incluir oportunidades de aprendizagem 

onde seja permitido aos professores lidarem com a realidade ambígua da prática, 

num contexto que favoreça a partilha e colaboração (Mesquita et al., 2014). Este 

aspeto salienta o valor da aprendizagem experiencial, onde prática e reflexão 

coabitam num processo colaborativo de participação no contacto direto com 

práticas sociais genuínas (Brown, Collins & Duguid, 1989). 

De um modo geral, a comunidade de prática possibilita que os elementos se 

envolvam em atividades conjuntas, discutindo e desconstruindo o que eles 

aprenderam anteriormente, permitindo assim que a aprendizagem ocorra num 

quadro de participação, onde não existem caminhos estereotipados ou pré-

definidos, e em que a compreensão e a experiência estão em constante 

interação. 

Tive, também, a infelicidade de passar, este ano, por problemas menos bons no 

que toca à condição de saúde-doença, e volto a ressalvar, se não fosse todo 
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este apoio e espírito de equipa e entreajuda de todos os intervenientes no meu 

EP, talvez não o tivesse conseguido finalizar.  

A PC e o PO tornaram-se fulcrais no meu desenvolvimento, mostrando-se 

sempre disponíveis e prestáveis sempre que solicitados. Por vezes, não nos 

davam a resposta fácil, fazendo com que através da reflexão, fossemos nós a ir 

em busca das soluções. Um destes exemplos, foi uma situação que ocorreu na 

minha primeira reunião com o PO, onde me perguntou qual era o Método de 

Ensino que estava a seguir. Após uma rápida análise, verifiquei que não estava 

a dar seguimento a nenhum dos métodos que tinha estudado e com isto, com 

esta breve reflexão, fui capaz de conduzir o meu padrão de ensino. Sem dúvida 

que me mostraram a enorme importância que a reflexão tem para a evolução de 

um professor para a prática da sua profissão, porque, como refere Dewey (1959), 

o pensamento reflexivo é a melhor maneira de pensar.  

E assim sendo, durante o EP é imprescindível que o EE seja capaz de 

reconhecer o contexto social e cultural do qual faz parte para, assim, poder ser 

uma pessoa e um profissional reflexivo (Batista & Queirós, 2013). É assim, este 

o momento onde o EE passa de estudante a profissional, pondo em prática tudo 

o que aprendeu ao longo do seu percurso académico. Desta forma, a aquisição 

do saber para depois ensinar, torna-se essencial para o processo formativo de 

um professor. 
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3. ENQUADRAMENTO DA PRÁTICA PROFISSIONAL  

 

3.1. Enquadramento legal, institucional e funcional  

O EP visa contribuir para a “inserção dos jovens na vida ativa, complementando 

uma qualificação preexistente através de uma formação prática a decorrer em 

contexto laboral” (Ministério dos Negócios Estrangeiros, 2000, p. 3788). 

A Prática do Ensino Supervisionada está inserida num dos aspetos fundamentais 

para a obtenção MEEFEBS. Este é seguido pelas normas da FADEUP e pela 

legislação da habilitação profissional para a docência. A estrutura do EP visa as 

orientações legais descritas no Decreto-lei º74/2006 de 24 de Março e o Decreto-

lei nº43/2007 de 22 de fevereiro, bem como pelo Regulamento Geral dos 

segundos Ciclos da UP, o Regulamento Geral dos segundos Ciclos da FADEUP 

e ainda o Regulamento do Curso de Mestrado em Ensino de EF nos Ensinos 

Básico e Secundário. Deste modo, existe a tentativa de uniformizar os 

procedimentos dos EP uma vez que são realizados em instituições distintas bem 

como sob a orientação de professores diferentes e contextos sociais diferentes. 

Pode-se dizer que é, de fato, uma tentativa pois, apesar dos decretos e 

regulamentos, a verdade é que também os estágios pedagógicos ocorrem de 

formas diferentes, com exigências e cumprimento das tarefas exigidas desiguais. 

Enquanto que, por exemplo, existem EE que têm a seu cargo mais do que três 

turmas com condições arquitétonicas miseráveis, há outros EE que têm a sorte 

de estagiar num local repleto de materais novos e de condições abruptas. É 

nesta desigualdade de processos formativos que penso ser necessário refletir. 

Em termos institucionais, o EP é uma unidade curricular do segundo ano do 

MEEFBS constituída por duas componentes, “a) a prática de ensino 

supervisionada, realizada numa escola cooperante com protocolo com a 

FADEUP e b) o relatório de estágio, orientado por um professor da Faculdade, o 

responsável da instituição de ensino superior pela supervisão do estudante 

estagiário no contexto da prática de ensino supervisionada” (Batista & Queirós, 

2013, p. 37). Os protocolos já mencionados incluem a escolha de um PC 

experiente que seja da área (EF) e a atribuição de um um/dois núcleos de estágio 

que terá de orientar durante o ano letivo em que o protocolo for realizado. 
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“Depreende-se, portanto, que o estágio profissional é uma unidade curricular que 

pretende dotar e capacitar o futuro professor de Educação Física de ferramentas 

que o auxiliem a desenvolver uma competência baseada na experiência refletida 

e com significado” (Batista & Queirós,2013, p. 41). 

Embora tenha falado destas discrepâncias que acontecem a nível nacional, o EP 

que a FADEUP proporciona, apresenta variadas oportunidades de formação em 

contexto de campo e promove um leque de ganho de competências de um 

professor. 

Neste segundo ano do Mestrado, destinado então à prática de ensino 

supervisionado, a cada EE é concedida uma turma, sendo acompanhado por um 

PC da escola assim como por um PO da faculdade com experiência no ramo do 

ensino da EF. Desta forma, o EE assume uma variedade de funções, que remete 

também para a ideia de uma alternância de papéis que se deve assumir na 

escola. Cada EE faz parte de um NE constituído no máximo por três elementos. 

Enquanto EE tive de assumir funções inerentes a um professor da escola, 

ficando encarregue pela lecionação de uma turma pertencente ao PO, neste 

caso uma turma de 11º ano. Para além disso, fiquei também responsável por 

uma equipa de Basquetebol do Desporto Escolar de Iniciados e, durante todo o 

segundo período, responsável por uma turma do 5º ano, noutra Escola da 

mesma cidade. 

As Normas Orientadoras do 2º ciclo do Mestrado de EF e Desporto são divididas 

em três grandes áreas de desempenho: a primeira, Área 1, destina-se à 

organização e gestão do ensino e da aprendizagem; a Área 2 diz respeito à 

relação com a comunidade e participação na escola; já a última, Área 3, refere-

se ao desenvolvimento profissional do EE.  

Posto isto, e refletindo sobre todo o meu EP, participei em todas as tarefas que 

foram sendo exigidas pelo PO e PC, onde com maior ou menor dificuldade, 

consegui ultrapassar todos os meus obstáculos que foram aparecendo, e desta 

forma, consegui crescer e consolidar, cada vez mais, os meus saberes. Assumi 

uma turma de 11º ano com toda a responsabilidade e envolvimento exigidos pela 

profissão, bem como de todo o seu planeamento. Ademais, refleti sobre as aulas 

lecionadas por mim e pelos meus colegas do NE. Tendo sido responsável pela 
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conceção, planeamento, realização e avaliação de uma turma do ensino 

secundário e as mesmas funções a uma turma do ensino básico (apenas no 

segundo período), bem como a elaboração de reflexões de todas as aulas 

lecionadas; observação das aulas dos colegas do NE e do PC e realização dos 

respetivos relatórios reflexivos; participação nas reuniões entre o NE e PC; 

elaboração do Projeto de Formação Individual, participação nos conselhos de 

turma, atualização constante do portfólio digital, de modo a que a PO pudesse 

acompanhar de perto todo o trabalho que estava a ser desenvolvido; co-

responsável pelas equipas de basquetebol masculino do Desporto Escolar (DE), 

tanto nos treinos como nas competições dentro e fora da escola; planeamento 

de atividades extracurriculares (Torneio de Boccia), mais uma vez, dentro e fora 

da escola; e, acompanhamento a uma visita de estudo (visita à Escola de 

Economia da Universidade do Minho).  

Apesar dos diferentes contextos dos EE, cabe a cada um adaptar-se ao seu da 

melhor forma, retirando o maior proveito das diversas situações. Sem qualquer 

dúvida que o EP da FADEUP oferece muitas oportunidades de formação aos 

EE, com contextos diversificados, proporcionando os vários papeis que um 

professor pode ter. 

 

3.2. A Escola 

A Escola de hoje tem uma função social urgente, o mundo é globalizado, o 

contexto sócio educacional exige pessoas que saibam fazer e que tenham a 

capacidade para planejar e resolver problemas. Os alunos não se interessam 

por saberes sem sentido, sem utilidade. As transformações sociais e culturais 

são fortemente apresentadas, cada vez mais complexas e marcadas por tensões 

e contradições, que se caracterizam por consumo, tecnologia, conhecimento e 

informação. Dentro deste contexto, a educação precisa ter ação como elemento 

chave. Será necessário para atuar na sociedade cada vez mais urbanizada e 

tecnológica do século XXI um domínio cada vez maior da leitura e da escrita 

como prática social, não somente ler por ler ou para obter certa informação, mas 

ler o mundo através de palavras, imagens, fatos, números, códigos e outras 

linguagens. Portanto, mudar o nosso olhar sobre o “como ensinar” e de facto agir 
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sobre nossa prática tornando-a mais ampliada e contextualizada, para atender 

melhor a demanda de jovens que esperam da escola um lugar atualizado e 

significativo, onde seja desenvolvida a criatividade crescente do ser humano. 

Nessa perspectiva, a escola tem a missão de desenvolver a inteligência como 

capacidade multiforme de adaptação às diferenças e às mudanças do mundo. 

Tomamos por apoio, a interlocução com Perreneoud (1999, p.32) ao declarar 

que “a Escola deve oferecer situações escolares que favoreçam a formação de 

esquemas de ações e de interações relativamente estáveis e que, por um lado, 

possam ser transportadas para outras situações comparáveis, fora da escola ou 

após a escolaridade”. 

O olhar crítico para a história da humanidade revela, com muita clareza, que 

nenhuma sociedade se constitui bem sucedida, se não favorecer, em todas as 

áreas da convivência humana, o respeito à diversidade que a constitui. (Trindade 

& Cosme, 2010). Responder à pergunta ‘O que é a Escola?’, é suscetível de uma 

pluralidade de respostas. Numa tentativa de definição, e tal como refere Canário 

(2005, p. 53), “ao nível da mudança educacional, impôs-se uma revisão da 

concepção da escola, entendida como uma unidade administrativa que 

prolongava a administração central, para se passar a encará-la como uma 

organização social, inserida e articulada com um contexto local singular, com 

identidade e cultura próprias, produzindo modos de funcionamento e resultados 

educativos muito diferenciados. Deste ponto de vista, o estabelecimento de 

ensino emerge como uma construção social cuja configuração e funcionamento 

têm como elementos decisivos a acção e interação dos diferentes actores sociais 

em presença.” 

Nenhum país alcança pleno desenvolvimento, se não garantir, a todos os 

cidadãos, em todas as etapas de sua existência, as condições para uma vida 

digna, de qualidade física, psicológica, social e econômica. A educação tem, 

nesse cenário, papel fundamental, sendo a escola o espaço no qual se deve 

favorecer, a todos os cidadãos, o acesso ao conhecimento e o desenvolvimento 

de competências, ou seja, a possibilidade de apreensão do conhecimento 

historicamente produzido pela humanidade e de sua utilização no exercício 

efetivo da cidadania (Trindade & Cosme, 2010). 
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Vive-se hoje numa época de incertezas e mudanças vertiginosas a nível 

ideológico, cultural, social, económico, profissional e tecnológico. A Escola não 

pode ser alheia a tudo isso, pois a sociedade exige-lhe que, neste tempo de 

mudança, se torne um espaço de construção de uma moralidade mais 

abrangente, que leve à consciencialização de que muitas normas, valores e 

crenças são contextualizados num determinado tempo, espaço e cultura; um 

espaço onde se aprenda a seleccionar os princípios que são intemporais, 

decorrentes dos direitos humanos (Formosinho, 2002). 

A Escola de hoje não é a mesma de há décadas atrás, pois como afirma 

Formosinho (2002, p.9), “não é possível defender a visão restrita da escola como 

um espaço exclusivo de aulas que devem ser dadas e lições que devem ser 

aprendidas, imune às lutas e aos conflitos que se dão longe dela”. As mudanças 

do mundo devem ser percebidas e questionadas pelos alunos que precisam 

estar atentos a cada mudança e compreenderem os factores motivadores das 

transformações do mundo moderno. A Escola deve ter um papel de aproximação 

do aluno com a realidade que o cerca de modo a prepará-lo para o mundo do 

trabalho e para a vida social, a fazê-lo entender o seu papel no mundo e ser um 

verdadeiro artífice da mudança. 

A Escola é uma instituição que possibilita a educação e formação dos alunos 

nela inseridos, contendo uma identidade própria relacionando-se com o meio 

envolvente. Como refere Gairín (1999), a Escola deve ser uma comunidade de 

aprendizagem e não apenas de ensino. Não se deve limitar a ensinar os 

conteúdos, privilegiando também o conceito social, pessoal, cívico e cultural. 

Nesta linha de pensamento, Gomez (2000) refere que a educação deverá 

reproduzir os projetos da sociedade, ajustando-se às suas necessidades, tanto 

em termos da formação de valores e atitudes, como na preparação para a vida 

ativa. Assim, a Escola deve ser um meio acessível para todos, promovendo a 

igualdade e o direito a educação de igual forma. 

Um dos lemas da Escola onde realizei o EP é que a mesma é “Uma Escola para 

todos”, ou seja, todos têm direito ao ensino, privilegiando uma educação igual 

para cada um. Com esse pensamento presente durante todo o ano-letivo, tentei 

proporcionar uma prática da EF, não só para os alunos com menor capacidades 
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físicas/motoras, mas também para aqueles com maiores facilidades. Além disso, 

diante da comunidade escolar apelei sempre ao respeito para com um professor, 

aluno ou funcionário. 

Esta Escola possui diferentes níveis de ensino (7º, 8º, 9º, 10º, 11º, 12º ano), com 

os Cursos Científico-Humanísticos de: Artes Visuais, Ciências e Tecnologias, 

Ciências Socioeconómicas, Línguas e Humanidades e, ainda, Cursos 

Profissionais de Animação Sociocultural, Técnico Auxiliar de Saúde, Técnico de 

Apoio à Gestão Desportiva, Técnico de Contabilidade, Técnico de Design 

Gráfico, Técnico de Eletrotecnia, Técnico de Gestão de Equipamentos 

Informáticos, Técnico de Produção em Metalomecânica, Instrumentista de 

Cordas e Teclas e Instrumentista de Sopro e Percussão. 

Apesar de já ter visto esta Escola por fora, nunca a tinha visto no seu interior. 

Quando apresentada ao NE pela PC, fiquei surpreendido ao ver as condições 

físicas existentes para a prática da EF. De imediato, fiquei motivado pela 

qualidade de ensino que esta escola fornecia aos seus alunos e professores, 

bem como toda a organização que estes dispunham. Além disso, o espírito dos 

grupos de Professores de EF era bastante familiar, o que proporcionou a 

integração imediata dos EE. Fomos bastante bem recebidos por toda a 

comunidade escolar, a qual se mostrou sempre disponível para ajudar em todo 

este processo de aprendizagem. 

Relativamente às instalações desportivas, a Escola fornece condições 

arquitetónicas excecionais, quer seja pelo número da oferta, mas também da 

qualidade das mesmas. Possui um pavilhão gimnodesportivo, um campo de 

futebol com relvado sintético, um ginásio, uma piscina, dois espaços exteriores 

com quatro campos de basquetebol e um de andebol. 

É, notoriamente, conhecida pela boa prática da EF e do seu bom desempenho 

no DE. Existe, para isso, uma enorme participação e pro atividade dos alunos a 

todos os níveis, o que se traduziu num ponto positivo do meu EP, já que, neste 

âmbito, tive oportunidade de orientar uma equipa de Basquetebol. Na Escola 

Cooperante, o DE é visto com bastante importância por todos, daí estarem à 

vista de todos os bons resultados da escola no que toca aos anos anteriores, 
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pois há um bom trabalho de equipa e empenho generalizado por parte de todos, 

o que é certamente favorável na no crescimento dos alunos.  

Por todos estes motivos, considero ter sido realmente um privilégio ter realizado 

o ano de EP nesta instituição que tanto contribuiu para o meu desenvolvimento 

profissional. 

 

3.3. Professores orientadores do meu progresso 

Durante este EP tive a sorte de poder ter uma PC com bastante experiência, 

estando sempre, em todos os momentos, pronta para nos ajudar. Para Koster et 

al. (1998) o professor que orienta o EP deve ser uma pessoa mais habilitada e 

mais experiente, que assume o papel de modelo, mestre, responsável, 

encorajador, conselheiro e protetor, que ajuda as pessoas menos habilitadas ou 

menos experientes, com o propósito de promover o desenvolvimento profissional 

e/ou pessoal.  

Esta ajuda tão crucial sempre presente foi, claramente, uma vantagem para o 

meu percurso, e que me fez evoluir enquanto profissional e como pessoa. A PC 

mostrou-se bastante atenta e empenhada em ajudar os seus EE em todos os 

problemas e dificuldades que iam surgindo, intervindo sempre que necessário, e 

mostrando confiança em nós enquanto futuros professores. Ajudou-me ainda no 

meu problema de saúde, que surgiu durante este ano, ensinando me estratégias 

para o aumento da autoestima e da confiança pessoal, para que mantivesse o 

nível de excelência na lecionação das aulas. De acordo com as abordagens de 

Freire (2005), percebe-se uma vasta demonstração sobre este tema do 

professor como facilitador da aprendizagem e uma forte valorização do diálogo 

como importante instrumento na constituição dos sujeitos. No entanto, esse 

mesmo autor defende a ideia de que só é possível uma prática educativa por 

parte dos educadores, se estes acreditarem no diálogo como um fenómeno 

humano capaz de mobilizar o refletir e o agir. Assim, quanto mais o professor 

compreender a dimensão do diálogo como postura necessária em suas aulas, 

maiores avanços estará conquistando em relação aos alunos, pois desse modo, 

sentir-se-ão mais curiosos e mobilizados para transformarem a realidade. 

Quando o professor atua nessa perspectiva, ele não é visto como um mero 
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transmissor de conhecimentos, mas como um mediador, alguém capaz de 

articular as experiências dos alunos com o mundo, levando-os a refletir sobre o 

seu contexto, assumindo um papel mais humanizador na sua prática docente. 

Já para Vygotsky (1984), a ideia de interação social e de reflexão é o ponto 

central no processo educativo. Pois para o autor, esses dois elementos estão 

intimamente relacionados ao processo de constituição e desenvolvimento dos 

sujeitos. A atuação do professor é de suma importância já que ele exerce o papel 

de mediador da aprendizagem do aluno. Certamente é muito importante para o 

aluno a qualidade de mediação exercida pelo professor, pois desse processo 

dependerão os avanços e as conquistas do aluno em relação à aprendizagem. 

Outro aspeto de relevo no meu EP, foi a participação desmedida do PO da 

FADEUP, e que teve um importante papel de adjuvante nesta consecução de 

objetivos que se traduziu neste ano letivo. Como a PC, o PO mostrou-se sempre 

bastante interessado e atento às conclusões que o NE ia formando e 

construindo. Posso dizer, de fato, que não nos deu de imediato as “respostas”, 

fazendo-nos pensar sobre as mesmas, com o intuito de, mais uma vez, 

aumentarmos a nossa capacidade reflexiva e, com isto, nos tornarmos 

profissionais mais assertivos e capazes. Tal como refere Albuquerque, Graça & 

Januário (2005), o orientador de estágio é um formador que ensina a ensinar e, 

por este motivo e, devido às suas insistências enquanto docente, hoje sinto-me 

capaz de lecionar qualquer aula de EF em diversos contextos. Depositaram toda 

a confiança em mim, desafiaram-me assim que necessário, fizeram com que eu 

pudesse dar o máximo das minhas capacidades enquanto EE fazendo-me 

evoluir enquanto professor.  

 

3.4. Grupo disciplinar de Educação Física 

Na Escola onde fiquei selecionado para o EP, a EF funciona como uma parte 

fundamental da mesma. Por esse motivo, a escola oferece professores de 

qualidade que representam a disciplina, que receberam muito bem todo o NE, 

mostrando-se dispostos a ajudar-nos nesta nova etapa do percurso académico. 

Obviamente que as relações de empatia desenvolvidas entre as várias pessoas 

não foram as mesmas dentro do grupo de EF. Por ser o professor responsável 
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pelo Basquetebol, este professor, foi o que mais impacto teve em mim, depois 

da PC, claro, mostrando-me diferentes estratégias na educação, destacando 

duas das quais privilegiei bastante durante todo o meu EP, como sendo o 

fortalecimento do espírito de grupo e o facto de que para se ser rigoroso não se 

necessita de ser democrático.Todos os outros me ajudaram no meu 

desenvolvimento durante todo o ano, sendo o EP um processo onde a relação e 

interação com os restantes membros da comunidade escolar é fundamental para 

o nosso progresso. Como afirma Alarcão (2001), para que a escola tenha um 

bom ambiente de trabalho, esta deve ser um lugar sereno, onde cada profissional 

é responsável por desempenhar as suas funções e onde o espírito de 

colaboração deve estar sempre presente em todos os momentos. Ao longo do 

ano essa interação foi crescente, levando comigo, deste modo, bastantes 

amizades com professores, alunos e funcionários. É essencial uma boa relação 

com toda a comunidade escolar, e desta forma, desde o inicio do ano-letivo que 

me preocupei com este aspeto, tentando ser sempre prestável com todos os 

professore e funcionários da escola, para manter um ambiente saudável no seio 

da equipa multidisciplinar. 

 

3.5. Núcleo de Estágio 

O NE da FADEUP era constituído por três EE, supervisionado por uma PC e um 

PO. No que concerne às reuniões de núcleo, reuníamos todas as quintas e 

sextas-feiras, com a PC. Estas últimas revelaram-se bastante importantes, ao 

longo do ano letivo, visto que esta reflexão ajudou-nos a evoluir enquanto 

profissionais, através da construção de relações interpessoais e de trabalho de 

equipa, melhorando assim, as minhas tomadas de decisão, capacidade de 

comunicação e de liderança, autoconhecimento, adaptação aos diferentes 

contextos, inovação e organização. 

Para Azevedo (2013) a reflexão é isso mesmo, é vista como a análise sobre a 

ação que permite a evolução do EE a partir da deteção de erros na sua prática 

pedagógica promovendo estratégias para os ultrapassar, sendo muito 

importante no processo de formação de professores. Nestas reuniões, 

analisamos e discutimos predominantemente os acontecimentos vivenciados na 
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nossa prática pedagógica, partilhámos dificuldades, de modo a encontrar as 

melhores soluções para os acontecimentos presentes e futuros. Diariamente, e 

sempre que algum de nós teve alguma dificuldade ou insegurança, fizemos uma 

reflexão nas reuniões de NE sobre a melhor estratégia a adotar conforme 

determinada situação. Lembro-me das dificuldades que um colega de estágio 

tinha com o comportamento e atitudes da respetiva turma. Enquanto grupo 

tentávamos ajudá-lo, pensando sobre a melhor forma de ultrapassar esse 

obstáculo. No meu caso, tinha uma aluna que pontapeava várias vezes a bola 

de voleibol, apesar dos castigos recorrentes. Assim, pedi ajuda ao NE sobre as 

estratégias a adotar com essa aluna, e com isto comecei a utilizar um método 

onde se algum aluno desobedecesse a determinada regra toda a turma sofreria 

uma represália. Isto são exemplos que demonstram o espírito de grupo e de 

ajuda que o NE deve ter, para juntos conseguirem superar os seus obstáculos. 

Foram momentos de reflexão fundamentais para o meu desenvolvimento como 

professor onde, com a ajuda de todos, foi-me possível ultrapassar as dificuldades 

e melhorar as capacidades.  

Os momentos de reflexão tornam-se, por isso, fundamentais para qualquer bom 

profissional, devendo este possuir capacidade para a resolução de problemas 

para assim tomar as decisões corretas utilizando as devidas estratégias. Como 

Vieira (1993, p.23) afirma “o bom profissional deve possuir não só a capacidade 

de resolver problemas, mas também a capacidade de equacionar problemas no 

seu contexto de ocorrência e de tomar decisões face a resoluções alternativas”. 

Assim, utilizava as reuniões do NE para refletir sobre as minhas ações de modo 

a tomar as melhores decisões para resolver um determinado problema e 

consequente melhoramento das minhas competências. 

O NE da FADEUP foi sempre bastante unido, tornando-se um ponto positivo 

neste EP. Essa união foi visível nas atividades organizadas em grupo, como nas 

atividades individuais e reuniões, partilhando sempre os conhecimentos e 

experiências, de modo a existir uma total cooperação entre os membros. O 

espírito deste grupo foi crescendo unido, sendo que a relação agora existente 

vai para além de um contacto a nível profissional. Considero o NE uma parte 

imprescindível do meu desenvolvimento e progresso neste EP.  
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Devemos encarar o EP como uma comunidade de prática, sendo que, o primeiro 

uso conhecido da expressão “comunidade de prática” é atribuído aos 

pesquisadores sociais Lave e Wenger (1991), que as definem como 

organizações informais naturalmente formadas entre praticantes de dentro e de 

fora das fronteiras de organizações formais. O último autor defende ainda que a 

aprendizagem não é vista como um processo individual de aquisição de 

conhecimento individual que resulta diretamente do ensino, mas sim como algo 

que provém do envolvimento e da participação na prática social (Wenger, 1998). 

Adicionalmente, o desenvolvimento da comunidade de prática é influenciado 

pela existência de três dimensões: envolvimento mútuo, empreendimento 

conjunto e reportório partilhado. Desta forma, é reconhecido que esta 

comunidade evolui à medida que os membros que a compõem, se relacionam 

genuinamente com vista à melhoria das suas práticas (envolvimento mútuo), 

adotando um papel de colaboração entre eles (empreendimento conjunto) e 

partilhando os seus recursos disponíveis (reportório partilhado). 

Assim, o NE envolveu-se em atividades conjuntas onde existiu, 

permanentemente, troca de informação sobre os conteúdos, bem como foram 

debatidas e refletivas estratégias a ter no que diz respeito ao EP. 

O EP é um momento de aprendizagem onde o EE deve aprender a ensinar, 

aprendizagem essa que só é possível através da reflexão sistemática e 

constante das experiências vivenciadas para uma melhor prática e, como refere 

Nóvoa (1992, p.9) “Não há ensino de qualidade, nem reforma educativa, nem 

inovação pedagógica, sem uma adequada formação de professores”.  

Neste sentido, Garcia (1999, pág.103 ) também refere que “as práticas de ensino 

representam uma oportunidade privilegiada para aprender a ensinar, e é desta 

forma que devemos olhar para o EP: como um “ensaio final”, onde devemos dar 

o nosso melhor de forma a evoluirmos e nos prepararmos para a nossa futura 

profissão. 

 

3.6. Os alunos 

Das três turmas da PC, decidimos entre nós que eu assumiria uma turma de 11º 

ano de escolaridade do Curso Científico-Humanístico de Ciências 
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Socioeconómicas, por ser uma turma com as aulas de EF no período da tarde. 

Isto deveu-se ao facto de, por incompatibilidades de horários, os meus colegas 

do NE não poderem assumir esta turma. Durante esta escolha de turmas, nada 

saberíamos sobre as mesmas, apenas que em duas delas os alunos eram bem-

comportados e, a outra era considerada um pouco mais problemática. No final 

da seleção, fiquei a saber que a turma pela qual fiquei encarregue pertencia ao 

grupo dos alunos dos primeiros. 

Tratava-se de uma turma, constituída por vinte e cinco alunos, treze do sexo 

feminino e doze do sexo masculino onde, desde o início do ano, constatei se 

tratar de uma turma bastante apta para a disciplina e, de uma forma geral, todos 

respeitadores e disciplinados.  

Na minha perspetiva, processo de ensino/aprendizagem requer que se 

desenvolvam dois traços essencialmente: a disciplina e a motivação. 

Relativamente à primeira, e não obstante a excelente relação que tinha com cada 

aluno da turma, tentei sempre preservar a minha autoridade. Considerando que 

“ter autoridade” não é sinónimo de “ser autoritário”, já que o primeiro significa ter 

domínio da situação, fazendo-se obedecer através da sua influência e prestígio 

perante os alunos, enquanto que “ser autoritário” é ser impositivo e até agressivo 

em algumas decisões, procurando se afirmar à custa do medo de punição por 

parte dos alunos (Valle, 2008). 

Esta turma respeitou sempre o professor e os colegas, não existindo um único 

momento onde tal acontecimento não fosse visível. Penso, assim, que a relação 

professor-aluno é fundamental para um bom ambiente escolar e durante o EP 

tentei sempre me aproximar de cada um deles. 

Para Sarmento (2013), de modo a compreender as condições que determinam 

a qualidade do ensino, temos que analisar a relação entre professores e 

estudantes. Caso a relação entre os alunos e EE não fosse a indicada, talvez a 

qualidade de ensino se mostrasse inferior 

Esta relação de professor-aluno responde, em boa parte, pela aprendizagem não 

intencional, onde os alunos aprendem muitas outras coisas além daquelas que 

os professores esperam que aprendam. (Garcia, 1999). Isto porque, os 

professores também ensinam outras coisas além daquelas que se propõem a 
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ensinar. Mas não podemos esquecer que o professor também pode aprender 

com o aluno, que é possível haver uma troca de conhecimentos, uma vez que 

possui saberes diferentes. Podem ensinar e aprender um com o outro. Julgo ser 

aqui que entra o outro traço que falei acima: a motivação. 

É preciso que consigamos superar aquela relação tradicional entre professor e 

aluno que imperou durante décadas no seio da prática pedagógica. Educar é 

muito mais do que transmitir conhecimentos. É, pois, trabalhar com pessoas que 

têm os seus anseios, sonhos, personalidades divergentes e que vivem em meios 

socioculturais diversos. Neste sentido, considero que a adoção de estratégias de 

motivação para que os alunos consigam uma melhor e maior aquisição de 

aprendizagens, se torna uma ferramenta indispensável na minha prática 

enquanto futuro professor. Segundo Gil (2008), a motivação é um dos fatores 

mais importantes para a aprendizagem e a execução de qualquer tarefa. Este 

nível de motivação, por parte dos alunos pode depender de variados aspetos e 

fatores, no entanto, cabe ao professor ter esse papel preponderante, porque 

motivar, é sem dúvida um desafio dos professores do quotidiano. É exatamente 

por isso que a nossa intervenção enquanto professores deve ser pautada pela 

qualidade do ensino e, consequentemente, pela aprendizagem dos alunos. De 

fato, tal como referem Deci e Ryan (2000), a motivação e o entusiasmo dos 

alunos é claramente influenciada pela autopercepção de competência pelos 

mesmos. Ou seja, para os motivarmos precisamos de lhes ensinar as 

habilidades, promovendo a transformação deste espaço, que não é apenas 

educativo, para um espaço onde a aprendizagem e confiança estejam também 

presentes. 

Outro ponto a referir e, embora a relação entre mim e os alunos fosse bastante 

boa, foi o cuidado que demonstrei ao não permitir que estes ultrapassarem os 

limites na relação professor-aluno para a manter a qualidade do ensino. Nesta 

mesma linha de pensamento, Siqueira (2003) refere que para além da 

importância na afetividade, confiança, empatia e respeito entre docente e 

discente, os educadores não podem permitir que tais sentimentos interfiram no 

cumprimento ético como professor. 
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Assim sendo, não tive apenas em conta a evolução dos alunos, tive também 

como preocupação equivalente o meu próprio desenvolvimento enquanto 

profissional, tendo, efetivamente, esta relação aluno-professor ajudado nesse 

crescimento mútuo, permitindo um não ter medo de baixar a guarda, e 

desafiando-me ao longo do ano-letivo.
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4. REALIZAÇÃO DA PRÁTICA PROFISSIONAL

 

A planificação do processo educativo é extremamente complexa, 

pluridimensional e multiforme, 

dependendo também de condições diversas. (Bento, 1999) 

Neste capítulo estão presentes vários momentos do EP, bem como o 

planeamento e da prática pedagógica. Segundo Bento (2003), o planeamento 

dificilmente será eficaz se não for concebido como um todo harmonioso. Deste 

modo, realizei sempre uma preparação antecipada do planeamento ao longo do 

ano-letivo. 

 

4.1. Conceções sobre Educação Física 

No início na década de setenta do século passado, assistimos a uma 

modernização do sistema educativo em Portugal, que não ignorou a disciplina 

de EF (Rosário,1996). A partir dos anos noventa, assistiu-se a uma proliferação 

de instituições de formação que ofereciam a formação inicial de profissionais em 

EF. Este crescimento da oferta, esta proliferação de cursos cada vez mais 

heterogéneos e diversificados, e a multiplicação de cursos, acabou por 

evidenciar o reconhecimento da importância da área na dimensão psicológica, 

social, cognitiva, afetiva e política do aluno, concebendo-o como um ser humano 

integral. De acordo com declarações de Ntoumanis (2001) a importância da EF 

na educação escolar contemporânea é hoje reconhecida em todo o mundo. 

Porém, falar sobre o papel da EF escolar parece não ser tarefa fácil na 

atualidade, nem determinados professores de EF têm a noção exata da 

importância dessa disciplina dentro do contexto escolar (Rocha 2009). A EF que 

vemos nas escolas, em alguns casos, ainda é uma prática reprodutivista, 

excludente e limitada à prática dos desportos coletivos mais populares, não 

dando oportunidade para o aluno desenvolver sua criatividade, expressão e 

raciocínio. 
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O conhecimento da sociedade em geral, sobre o professor de EF é, também ele 

reducionista, onde o veem apenas como uma pessoa responsável pela prática 

desportiva e atividade física dos alunos. É, por isso, necessário que enquanto 

estudantes deste ramo, demonstremos a razão e a importância dos 

conhecimentos teóricos para suportar a necessidade da prática da atividade 

física e da EF, cada vez mais emergentes. Com isto, quero dizer que o simples 

conhecimento prático não é suficiente, é ainda fundamental a obtenção de um 

profundo conhecimento académico para uma melhor atuação do professor de 

EF a todos os níveis. 

Acredito que esta seja uma disciplina que vai muito além da prática e da teoria. 

É nela que vemos todo o crescimento e todo o processo de desenvolvimento dos 

alunos. Neste sentido, Rebelo (2009) refere a importância que esta disciplina 

tem no desenvolvimento integral do aluno, no sentido que proporciona 

experiências que privilegiam o fair-play, o respeito pelo adversário, o sentido 

lúdico, a vivência e a experimentação.  

Assim, afirmo que a disciplina de EF pode e deve ser vista como um espaço de 

formação ampla do aluno, que aprofunde o seu processo de autoconhecimento, 

aprimorando as dimensões e habilidades que fazem de cada um de nós pessoas 

singulares. O acesso ao conhecimento, às relações sociais, às experiências 

culturais diversas podem contribuir assim, como suporte no desenvolvimento 

singular do aluno como sujeito sócio-cultural, e no aprimoramento de sua vida 

social. No caso do adolescente, a minha população abrangente neste EP, esta 

diversidade fica ainda mais patente devido às transformações psicológicas e 

corporais características desta faixa etária. Cabe portanto ao professor, através 

do uso de sensibilidade aguçada, perceber qual é a vivência corporal que o aluno 

traz para a escola, que influências ele sofreu (e vai sofrendo) na sua cultura 

corporal. Pois experiências positivas em EF podem influenciar alunos a adotar 

estilos de vida fisicamente ativos quando adultos, o que pode vir a melhorar, em 

grande escala, a saúde pública (Sallis & McKenzie, 1991). Portanto, é importante 

compreender processos motivacionais, cognitivos e afetivos que podem 

determinar como os alunos venham a considerar a EF, quer seja por um lado 
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como uma experiência satisfatória, recompensadora, e gratificante, ou por outro 

lado, inútil e dispensável. 

Tendo adquirido um forte entendimento sobre as finalidades da EF, todas as 

minhas tomadas de decisão tiveram como objetivo o desenvolvimento pessoal e 

social dos alunos nas diferentes modalidades programadas, demonstrando a 

importância do espírito de equipa, fair-play, respeito, cooperação e autonomia 

em todas as unidades didáticas (UD). 

 

4.2. Processo de Planeamento 

Planear consiste em delinear aquilo que tem de ser realizado, como deve ser 

feito e quem o deve efetuar (Mesquita, 2005). Tal como Rink (1993) menciona, 

o planeamento é o desenho e a sequência apropriada para a aprendizagem dos 

alunos, estruturada por objetivos a cumprir e, por essa razão, numa primeira 

instância realizei uma análise aprofundada do Programa Nacional de EF, 

nomeadamente no que diz respeito ao Ensino Secundário. E como Leite (2001) 

menciona, o professor deve gerir o currículo definido a nível nacional, de forma 

a que a sua ação ganhe mais sentido nos contextos escolares a que é aplicado.  

O Entendimento que cada professor tem sobre o ensino é fundamental, visto que 

terá uma relação direta com as suas tomadas de decisão e com o seu 

planeamento, tendo sempre por base o contexto onde está inserido. Para Graça 

(2001) as conceções que os professores possuem acerca dos conteúdos de 

ensino e acerca dos alunos com quem trabalham refletem-se no modo como 

pensam e, posteriormente, desenvolvem as suas práticas. Assim sendo, o modo 

como refletem e agem tornam-se aspetos fundamentais nas suas práticas de 

ensino. 

Antes de desenvolver as suas práticas de ensino é necessário os professores 

pensarem à cerca das suas práticas. Como Bento (2003) refere, a conceção 

antecede todo e qualquer processo de planeamento.  

Apesar disto, o grupo de EF da Escola onde realizei o EP, já tinha realizado as 

devidas modificações devido ao presente contexto escolar, sendo entregue a 

todos os professores o Projeto Curricular  
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Assim sendo, tive bastante atenção a este documento o qual adaptei ao contexto 

da minha turma. As modalidades definidas neste documento para o 11º ano 

foram: Voleibol, Andebol, Basquetebol, Natação, Futebol e Ginástica. 

Tendo em vista todo o planeamento das diferentes Modalidades, adotei o Modelo 

de Estrutura de Conhecimentos (MEC) (Vickers, 1990), onde se estende a quatro 

categorias transdisciplinares: habilidades motoras, condição física, cultura 

desportiva e aptidões psicossociais. A execução deste modelo é dividida em três 

diferentes situações: o momento da análise (módulo 1, 2, e 3), momento das 

decisões (módulo 4, 5, 6 e 7), e o momento da aplicação (módulo 8). No módulo 

1, respeitante à Análise da Modalidade, está expresso aquilo que planeei 

ensinar. Para isso, para além da pesquisa sobre os conteúdos a abordar, realizei 

uma troca de conhecimentos entre o NE e PC; No módulo 2, relativo à Análise 

das Condições de Aprendizagem, procurei verificar todo o material disponível 

bem como as instalações da Escola; o módulo 3 é referente à Análise dos 

Alunos, onde se procura conhecer bem os alunos e as suas características e, 

para isso realizei uma análise prévia através da informação dos alunos dos anos 

anteriores. Realizei ainda a Avaliação Diagnóstica (AD) de modo a verificar 

exatamente o nível onde os alunos se encontravam na UD em questão; o módulo 

4 é referente à Extensão e Sequência dos Conteúdos, onde se deve conhecer e 

estudar o que ensinar e quando ensinar. Neste módulo procurei estudar e 

programar os conteúdos a abordar, colocando-os numa sequência pedagógica 

mais favorável para a aprendizagem dos alunos; o módulo 5 destina-se à 

Definição dos Objetivos, os quais defini previamente no início de cada UD; o 

módulo 6 refere-se à configuração de toda a Avaliação, onde realizei o processo 

de todos os tipos de avaliação dos alunos; o módulo 7 diz-nos respeito às 

progressões de ensino, onde foram realizados exercícios que promoveram uma 

melhor aprendizagem dos alunos; e por fim o módulo 8 dedicado à Aplicação, 

onde, de fato apliquei na prática tudo o que foi preparado. 

Todavia, no inicio do nosso EP, os meus MEC eram bastante extensos, 

dificultando-me assim a consulta mais eficaz quando necessário, o que fez com 

que ao longo do tempo reformulasse este documento de forma mais objetiva 

tendo em conta o seu papel perante o professor. 
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4.2.1. Planificação anual  

O plano anual tem como objetivo ajudar o professor na organização das 

atividades ao longo do ano-letivo. Deste modo, a realização do mesmo deve ser 

um dos primeiros pontos a realizar no planeamento e preparação do EP. Tal 

como refere (Bento, 2003) a elaboração do plano anual constitui o primeiro passo 

do planeamento e preparação do ensino. 

Este planeamento anual teve por base o roulement das instalações desportivas, 

sendo que as matérias foram previamente definidas e distribuídas pelo grupo de 

EF. Assim sendo, a minha turma do 11º ano ficou com a UD de Voleibol e de 

Andebol no primeiro período, Basquetebol e Natação no segundo, finalizando 

então o terceiro período com Futebol e Ginástica. 

Relativamente ao Voleibol, o programa refere que os alunos devem jogar na 

forma de jogo 4x4 ou 6x6. Apesar de nesta escola existir espaço suficiente e 

material para que tal aconteça, na minha opinião a turma ainda não tinha aptidão 

para chegar à forma de jogo 6x6, não existindo as técnicas necessárias para a 

constituição de jogo. Por isso, iniciei com a forma de jogo de 2x2 e desenvolvi 

apenas até ao 4x4. Como primeira UD, é importante sobressair que a mesma 

constituiu um momento de adaptação, tanto para mim como para os alunos, 

tendo assim um meio e forma de conhecer a turma mais naturalmente. Mesmo 

tendo gostado de lecionar esta modalidade, sinto que poderia ter explorado uma 

outra vertente na forma de expor conteúdos. No entanto, como referi acima, foi 

também o primeiro impacto que tive com a turma e com o processo de educação 

em si mesmo. 

Na segunda modalidade, o Andebol possuía dois campos exteriores para a sua 

prática. A turma evoluiu, mostrando-se bastante empenhada e comprometida no 

preocesso de aprendizagem ao longo das aulas, no entanto, continuei com o 

mesmo sentimento da UD anterior, a vontade de conseguir melhor. Isto, talvez 

se deva ao fato do meu gosto pessoal também estar implicado, já que não é uma 

modalidade para a qual me sinta vocacionado. Porém, penso que consegui 

ultrapassar essas dificuldades iniciais, através da ajuda de todos os 
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intervenientes neste processo, que fizeram com que conseguisse melhorar as 

práticas de ensino para o futuro. 

O Basquetebol foi, de facto, a minha modalidade de eleição. E, aliado ao meu 

gosto por esta área, considero que esta UD foi um ponto de viragem na minha 

evolução enquanto EE. O sentimento de confiança, talvez característico de já 

possuir várias cargas horárias neste desporto, fez com que o medo inicial 

presente no primeiro período de ensino se desfizesse e transformasse em 

estratégias adicionais de motivação para os alunos. Consegui, de certeza, 

mostrar-lhes o papel fundamental nesta modalidade, assim como teve durante o 

meu percurso devida. 

No segundo período, a Natação surge como uma das surpresas do EP. Foi a 

que mais prazer me deu lecionar e, onde eu pude verificar ainda mais 

crescimento nas vertentes da instrução e do feedback. Com já tinha sido 

anteriormente bem-sucedido na modalidade anterior (Basquetebol), decidi ir em 

busca de informação e adotar estratégias que fossem ao encontro do que os 

alunos esperavam da UD, mas também que se fizessem traduzir num aumento 

da qualidade de ensino. Posso afirmar que os alunos gostaram de participar nas 

aulas de natação, o que se mostrou deveras gratificante para mim, pois esta 

também foi uma das áreas em que nem sempre me senti muito à vontade, devido 

a acontecimentos que ocorreram na minha história de vida. 

Já no Futebol, e com algum imprevisto, esta foi a UD onde tive algumas 

dificuldades na transmissão das instruções e feedback. Consegui, apesar disso, 

ao longo das aulas, recuperar a confiança para que todo o desenvolvimento se 

desse dentro da normalidade. Nesta modalidade, ao contrário do que os alunos 

estavam habituados, dividi-os pelos seus diferentes níveis de ensino para 

formarem equipas heterogénias, fornecendo, desta forma, uma responsabilidade 

e autonomia que as equipas com níveis de ensino inferior não se encontravam 

acostumados. Também a formação de equipas mistas favoreceu estes meus 

resultados. 

Com última modalidade, a Ginástica aparece como o derradeiro ponto de 

investimento de todo o meu EP. Nesta UD decidi, por isso, arriscar, utilizando o 

MED durante as aulas. Assim sendo, penso que no final acabou por decorrer 
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dentro do expectável, devido à enorme ajuda do PO. Inicialmente, dividi as 

equipas por níveis, sendo as primeiras aulas como que um treino para a 

competição. A aula de revisões foi o momento da competição onde continha ao 

meu lado jurados que classificavam a equipa de 0 a 5 (menor para o maior, 

respetivamente), consoante a sua atuação. Foi com enorme satisfação que vi 

que, mesmo sendo uma das modalidades onde os alunos tinham menor 

afinidade inicialmente, permaneceram todos eles motivados no decorrer da UD. 

Com isto, verifiquei que, por vezes, é necessário modificarmos as estratégias 

para que os resultados sejam diferentes.  

 

4.2.2. Modelo de Planeamento  

Segundo Rosado (2003), existem dois modelos para lecionar que estão bem 

consolidados, são eles o modelo por blocos e o modelo por etapas. Mais 

recentemente da interação dos dois surgiu um novo modelo conhecido por 

modelo misto. Sem dúvida que a estratégia da escola (modelo por blocos) foi do 

meu agrado, pois mostrou uma enorme organização, proporcionando assim uma 

maior qualidade do ensino nas diversas modalidades da disciplina de EF. 

Este fator proporciona um ensino contínuo das UD, o que é sem dúvida uma 

mais-valia para o processo de ensino-aprendizagem dos alunos. Desta forma, 

os alunos podem dar um segmento aos conteúdos das aulas transatas, o que 

proporciona uma melhor evolução na captação das componentes que a 

modalidade fornece.  

Outra vantagem característica deste sistema é o facto de esta organização da 

escola proporcionar todo o material necessário disponível para cada aula de 

cada turma. Ou seja, só existia uma turma com uma determinada modalidade 

em cada espaço da escola, ficando assim, cada uma delas, com todo o espaço 

e materiais necessários para a boa prática da mesma modalidade. A única 

desvantagem nesta estratégia, prende-se com o facto de que, por vezes 

pretendia prolongar um pouco mais uma UD devido às dificuldades reveladas 

por alguns alunos, e não era possível pois tínhamos que mudar de instalações. 

Nesta linha de pensamento, Bento (2003, p.60) refere que “a duração de cada 

unidade depende do volume e da dificuldade das tarefas de ensino”. Mesmo 
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sentindo que algumas das UD necessitavam de mais aulas em concreto do que 

outras, tal não aconteceu visto que todos os professores teriam de seguir o 

roulement. Caso fosse possível, e numa outra perspetiva, usufruiria de alguns 

ganhos para os alunos, nomeadamente ao tentar focar-me nos conteúdos 

abrangidos na modalidade de Ginástica, uma vez que esta mesma modalidade, 

foi uma das áreas em que os alunos tinham, de facto, menos conhecimentos em 

teor de outras como o Futebol, por exemplo. 

Devido a motivos externos aos professores, as aulas de EF da escola 

começaram mais tarde, e por isso tive de adaptar bastantes vezes o plano anual, 

considerando o número de aulas de cada modalidade. Também tive em atenção 

a semana onde as turmas realizavam a avaliação da bateria de testes 

fitnessgram, onde, por norma, estava dedicada a meio do período, 

nomeadamente na troca das UD. Com esse atraso do início de aulas, a avaliação 

da bateria de testes não foi realizada no primeiro período, no entanto, consegui 

ir adaptando o plano anual consoante as modalidades. 

 

4.2.3. Unidades didáticas (UD) 

As UD são partes fundamentais do programa de uma disciplina, pois apresentam 

quer aos professores quer aos alunos, etapas claras e distintas do ensino e 

aprendizagem (Bento, 1987). Desta forma, decidi realizar as UD 

antecipadamente, de modo a refletir várias vezes sobre as mesmas, para poder 

modificá-las se necessário, devido ao seu grau de importância. 

Devido à enorme organização da escola e às suas normas, foi-nos possível 

lecionar cada UD de forma contínua e ininterrupta, onde destaco o facto dos 

alunos seguirem uma sequência educativa da aula transata que lhes proporcione 

uma maior evolução e lhes torne a assimilação de conteúdos mais facilitada. 

Naturalmente, devido às condições climatéricas, as UD foram alvo de alterações 

para a consecução da prática das modalidades ao ar livre. Com as dificuldades 

traduzidas pelos alunos, também tive que proceder a algumas alterações, que 

no final se traduziram em um aumento de experiências. 

O planeamento de uma UD não é algo predestinado, não sendo igual para todas 

as turmas, mesmo que o ano e os conteúdos a abordar sejam os mesmos. Para 
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isso deve existir um conhecimento da turma de modo a perceber exatamente 

aquilo que estes conseguiriam, ou não, atingir. Esta UD era realizada antes de 

cada modalidade sendo modificada após a AD e com o decorrer das aulas. 

Assim, o meu objetivo sempre foi o de que a minha turma evoluísse o máximo 

possível para atingir os objetivos propostos pelo programa nacional, o que por 

vezes, não seria de todo possível (devido às dificuldades dos alunos), se não 

fizesse esse planeamento / mudança das UD. Dou o exemplo de voleibol, onde 

os alunos conseguiram alcançar a forma de jogo 4x4, sendo que não 

conseguiriam prosseguir para o 6x6 por não terem, ainda, competências para 

tal. Deste modo, deveremos modificar e adaptar a nossa UD consoante o 

contexto que encontramos. 

 

4.2.4. Planos de aula  

“Com o planeamento da unidade temática dão-se os primeiros passos para a 

preparação da aula. Os objectivos e conteúdos essenciais estão definidos em 

traços largos; a aula está integrada no processo global da unidade didáctica, está 

assinalada a sua função. (…) sem se elaborar e terem atenção o plano anual e 

o plano da unidade temática, sem se analisar e avaliar o ensino anterior, não se 

pode falar propriamente de preparação das aulas (…) a preparação da aula 

constitui, pois, o elo final da cadeia de planeamento do ensino pelo professor” 

(Bento, 2003, p.164). De acordo como autor, o Plano de Aula (PA) é onde o 

professor despende mais tempo ao longo do ano, e um dos mais importantes, 

de maneira a melhorar a sua qualidade de ensino. O PA é específico, preciso e 

concreto e, por isso, as suas indicações devem ser pormenorizadas e não 

globais, ao contrário dos outros níveis de planeamento. Por isso, e apesar da 

sua importância e bom auxílio, este documento deve ser flexível, não devendo 

ser seguido de forma rígida, devendo sempre adaptar o PA ao contexto da aula 

e dos alunos. 

Durante todo o EP tive a preocupação em realizar os PA adequados de forma a 

fornecer maior qualidade no ensino aos alunos, após uma reflexão prévia das 

necessidades e dificuldades dos mesmos. Esta reflexão tornou-se mais uma vez 

fundamental no meu papel como futuro professor. A realização dos PA com 
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tempo foi, claramente, parte fundamental do meu EP, já que a necessidade de 

os modificar, caso houvesse necessidade, se mostrava imprescindível para a 

consecução dos objetivos de ensino. 

No início do ano-letivo, ficou definido um modelo base de PA pelo qual todos os 

EE deste NE se deviam guiar. Esta estrutura do PA ajudou-me bastante em todo 

o processo de ensino aprendizagem, já que as componentes críticas foram 

transformadas nas palavras-chave, o que foi uma mais-valia para a nossa 

intervenção na aula enquanto professores. No que diz respeito à definição dos 

objetivos específicos, foi sem dúvida, onde tive mais dificuldade, numa fase 

inicial, mas através da ajuda do PO e da PC fui melhorando com o decorrer dos 

PA. Deste modo, posso afirmar, que o conhecimento dos alunos e as 

experiências didáticas que ia obtendo, fizeram com que a elaboração do PA se 

tornasse, ao longo do tempo, mais rápida e eficaz, e assim, fui melhorando e 

evoluindo ao longo do EP. 

 

4.3. Realizar o Ensino 

A planificação e o planeamento, foram um processo importante na minha 

aprendizagem enquanto EE, contudo a passagem da teoria para a prática foi, 

para mim, o momento mais importante de todo o EP. Colocar em prática tudo o 

que planeamos e idealizarmos para fornecer uma aprendizagem aos alunos é 

um processo fundamental e bastante complexo para o EE. Das várias 

dificuldades e superações na prática do EP, de seguida relato algumas que 

considero importantes para o processo de ensino-aprendizagem. 

 

4.3.1. Relação dos alunos e o clima da aula 

Tal como referem Siedentop e Tannehill (2000), a disciplina de EF favorece uma 

relação entre professores e alunos, dos alunos entre eles, com o intuito de formar 

alunos responsáveis e educados através dessas boas relações. Estas foram 

vivenciadas desde cedo entre mim e a turma, tendo tido uma enorme 

preocupação em conhecer todos os alunos através da caracterização da mesma. 

Procurei identificar as competências que os alunos possuíam para implementar 

com maior eficácia estratégias de superação das dificuldades detetadas. 
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Desenvolvi o processo de ensino e aprendizagem adequando a linguagem aos 

níveis sociocultural e etário dos alunos. Desde cedo, pude verificar que a turma 

era bastante respeitadora e responsável, havendo um ambiente de aula 

favorável à progressão para ambas as partes. Iniciei o ano com uma postura 

mais distante, onde prevalecia o respeito e regras, porém com o decorrer do ano-

letivo, fui deixando absorver-me por um caráter mais emotivo, pois verifiquei que 

a turma era realmente exemplar em todos os aspetos.  

Sou uma pessoa que tem alguma dificuldade de demostrar os seus sentimentos 

em determinados momentos, e neste aspeto a ajuda da PC foi fulcral. Lembro-

me de um momento bastante marcante no meu EP, onde estava a iniciar o 

Modelo de Educação Desportiva (MED) em Basquetebol, e me encontrava no 

final da aula onde refletia sobre a mesma com os alunos. Apesar de estar feliz e 

bastante orgulhoso com o desempenho da turma durante a aula, esbocei poucos 

sorrisos à turma, mantendo-me sempre com uma postura bastante séria e 

respeitadora. Foi aqui o ponto de viragem da relação professor-aluno. No final 

da aula, e em reflexão com a PC, realmente apercebi-me que a turma merecia 

que eu fosse mais empático e mostrasse mais o meu agrado e satisfação para 

com eles. Foi um momento fulcral em todo o meu EP, pois foi a partir deste 

momento que eu evolui enquanto EE. Senti que era altura de me “libertar” 

perante a turma, e era exatamente isso que estava a necessitar para poder 

evoluir mais enquanto professor. Elaborei durante este processo, variadas 

reflexões, e sinto que devo partilhar pelo menos duas delas, e dar-lhes destaque 

neste contexto. 

“Numa breve conversa com a professora cooperante, foi de salientar a 

postura menos séria, mais intensa e emotiva que deverei ter com a turma. 

Concordei completamente com esta opinião, pois a turma merece um professor 

mais “sorridente” tendo em conta o seu bom comportamento e o seu enorme 

empenho.  

Apesar de estar bastante contente com a turma, sempre adaptei uma 

postura séria, talvez como forma de me proteger e controlar a turma, mas a 

partir deste momento tentarei ser mais emotivo e motivador.” 

Reflexão da aula 41 e 42 
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Esta postura mais séria que teria optado até então, deveu-se a uma falta de 

confiança pessoal e a um receio que a turma se descontrolasse. Mas a verdade 

é que com a minha postura severa, a aula de EF parecia, de certa forma, 

exército, onde os alunos realizavam totalmente tudo aquilo que eu lhes dizia e 

com poucos sorrisos na cara. Como mostro no excerto que se encontra a seguir, 

após aconselhamento da PC, julgo ter conseguido adotar então estratégias que 

me tornaram um profissional mais capaz, e na verdade, era isso que estava a 

precisar naquele momento: 

“Seguindo os conselhos da professora cooperante, decidi ser menos 

sério com a turma pois eles mereciam, sem dúvida, um professor mais 

animado e mais emotivo”. Assim decidi fazer parte da equipa azul por faltar 1 

elemento. Esta foi a minha primeira estratégia de modificação perante a turma. 

Todos os alunos realmente sentiram essa mudança e a verdade é que 

não foi por ter uma postura mais “soft” que a aula se descontrolou, muito pelo 

contrário. Assim sendo, correu perfeitamente bem apesar da equipa do 

Estudante Estagiário ter ficado em último.” 

Reflexão da aula nº 43 e 44 

Após esta aula senti exatamente aquilo que precisava, apesar da postura 

diferente e mais “libertadora” perante a turma, não foi por isso que a aula se 

descontrolou, muito pelo contrário. Sem dúvida que esta foi a melhor estratégia 

que poderia considerar durante todo o EP, pois como já referi, permitiu-me 

evoluir enquanto professor. Percebi exatamente que ser autoritário é diferente 

de ter autoridade. 

Esta relação professor-aluno foi melhorando gradualmente, no entanto, mesmo 

com esta aproximação, o papel de aluno e professor estavam bem presentes. 

Os alunos sabiam exatamente distinguir os momentos mais relaxados dos 

momentos de aprendizagem, e isso foi uma das preocupações que fui deixando 

de ter com o tempo. Tornou-se cada vez mais numa relação de tentativa de 

alcanço de um sucesso em comum, ainda mais notória aquando do meu 

problema de saúde, a Paralisia Facial, com a qual tive a infelicidade de ser 

diagnosticado. Foram os alunos que me motivaram para não desistir de alcançar 

os meus objetivos. Considero que este tenha sido um dos períodos mais 
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complicados da minha vida, mexendo completamente com a autoestima e 

confiança. Pensei várias vezes em desistir porque tinha de sair à rua com metade 

da face paralisada e ainda mais, teria de continuar a lecionar a adolescentes que 

devido ao seu caráter natural da idade, não são sempre tão assertivos nas suas 

ações. No entanto, estava enganado e eles, mesmo apesar de todo este 

estigma, foram os primeiros ajudar-me, a par da PC, e assim fui capaz de ir à 

primeira aula de natação, como mostro neste excerto das minhas reflexões das 

aulas: 

“A aula iniciou com uma conversa da PC com os alunos, explicando a minha 

situação de saúde. A turma percebeu perfeitamente a mensagem, tendo 

ajudado o professor durante toda a aula. Foi uma motivação para mim ter esta 

turma inteira a ajudar o EE na lecionação da aula.” 

Reflexão da aula nº 57 e 58  

A partir desse momento, senti-me na obrigação de não desistir porque a turma 

realmente me mostrou que merecia o meu esforço. Eles até podiam não fazer 

ideia, mas tiveram um papel fundamental na minha recuperação.  

Além do referido, queria apenas mencionar um momento marcante para toda a 

minha vida, onde demonstra exatamente esta boa relação entre professor-aluno, 

e o bom clima das aulas. Na última aula do ano, para além dos alunos terem-me 

dado pequenas lembranças, escrevi-lhes uma carta de despedida, lendo-a em 

voz alta para a turma. À medida que a lia, vi alunos a limpar as lágrimas, 

mostrando-se bastante emocionados. Como eu referi na carta, “vocês eram o 

meu maior medo, mas tornaram-se a minha maior motivação”. Esta relação 

deixou-me sempre orgulhoso, pois tenho consciência da satisfação que os 

alunos têm pelo seu professor de EF. 

 

4.3.2. Organização e gestão da aula 

.A Organização e gestão da aula são deveras importantes numa preparação 

antecipada da mesma. Apesar de não estar estritamente relacionados com a 

aprendizagem dos alunos, as dinâmicas das tarefas de ensino têm grande 

influência nos seus resultados. As oportunidades de aprendizagem são vistas 
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como uma relação entre o sistema de tarefa social dos estudantes e do sistema 

instrucional (Doyle, 1977). 

A aula é necessário ser pensada e planeada previamente de modo a que os 

alunos tenham bom proveito da sua organização. É imprescindível proporcionar 

aos alunos uma aula organizada, com muitos momentos de prática e poucos 

momentos de espera. A Organização e Gestão da aula, tem um papel 

fundamental na eficácia do ensino pois, como refere Bento (2003, p.107), “a 

formação dos alunos deve ser realizada em todo o tempo da aula, desde o 

primeiro até ao último minuto.” 

Desta forma, enquanto EE, tive uma enorme preocupação na organização e 

gestão da aula, preparando e planificando previamente para que a aula pudesse 

correr como esperado. Numa fase inicial tentei diminuir ao máximo os tempos de 

espera dos alunos para a realização de um hipotético exercício, bem como o 

tempo de transição de um exercício para o outro. Além disso, estabeleci um 

conjunto de regras e rotinas com a turma para que a organização e gestão da 

aula fosse melhor. A partir desse momento, as aulas começaram a decorrer com 

mais fluidez e eficácia. Como exemplos dessas rotinas posso destacar o facto 

de ter adotado uma estratégia de contagem numérica decrescente à qual os 

alunos se deveriam aproximar do professor o mais rápido possível. Adotei 

também a existência de um sinal sonoro, que dependendo se era tocado uma ou 

duas vezes, os alunos teriam que se submeter a determinados exercícios, por 

último, falei com eles logo de início e mostrei-lhes que, no eventual caso de 

alguém desrespeitar o material, como por exemplo “chutar a bola” não sendo 

esta de futebol, toda a turma iria ser castigada. Está aqui um excerto de uma 

dessas reflexões sobre esta estratégia: 

“Ainda avisei a turma que sempre que jogassem a bola com o pé, toda a turma 

teria de ‘pagar’. Posto isto, a estratégia funcionou na perfeição. Os alunos não 

jogaram nem uma vez a bola com o pé.” 

Reflexão da aula nº 5 e 6 

No que diz respeito à gestão do material, consegui sempre planear 

antecipadamente a aula de forma a rentabilizar todo a material adquirido. 

Sempre que possível, utilizei a estratégia de colocar todo o material necessário 
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no início da aula, retirando-o após cada exercício realizado. Este método 

possibilitou-me menos tempos de espera, bem como um menor tempo de 

transição entre os exercícios, o que evitou algum comportamento irregular de um 

ou outro aluno.  

No que toca aos alunos, ajudavam--me bastante, colocando e recolhendo o 

material, facilitando assim a tarefa de diminuir os tempos de transição de 

exercícios. Planeava previamente os exercícios de modo a aumentar o tempo de 

exercitação dos alunos, diminuindo os tempos de espera. Sem dúvida que esta 

planificação da gestão e organização da aula é muito importante para um 

professor, pois permite que a aula seja rentabilizada. Com isso, no iniciar do ano-

letivo, tive uma preocupação excessiva com esta organização da aula, deixando 

um pouco de parte outros fatores importantes para o processo de ensino-

aprendizagem dos alunos. Assim, com a ajuda do PO e da PC, evolui bastante 

neste aspeto, apesar de ter a máxima consciência de que a boa gestão da aula 

é um fator imprescindível para a eficácia do ensino , uma vez que, como afirma 

Januário (1996, p. 107) “a qualidade e quantidade de experiências formativas 

oferecidas aos alunos são influenciadas pela forma como o tempo educativo é 

gerido pelo professor. A capacidade de gestão da aula, aproveitando ao máximo 

o tempo-programa, minimizando os períodos academicamente não produtivos, 

maximizando as atividades dos alunos, integrando e ligando com fluidez os 

vários momentos e actividades da aula, são habilidades técnicas de ensino 

associadas a um ensino eficaz. (…) Assim, a eficácia do ensino depende muito 

da capacidade do docente em transformar o tempo de aula em potenciador da 

aprendizagem, associando-se ainda outro fator: o estabelecimento pelo 

professor de rotinas de gestão, de regras e de expectativas de papéis para a 

atividade, desde os primeiros dias do ano escolar”. 

 

4.3.3. O poder da comunicação – demonstração, feedback, questionamento 

e instrução 

Diante de uma variedade de estratégias instrucionais que nos podem auxiliar a 

instrução pedagógica, aquelas que tiveram maior destaque na minha ação foram 

a demonstração, o feedback, o questionamento e a instrução. 
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Demostração 

A primeira, Demonstração surge como a apresentação do modelo do movimento 

pretendido diminuindo o tempo de prática necessário para atingir determinado 

nível de performance em relação à prática efetuada na ausência da utilização 

prévia dessa estratégia de utilização (Temprado, 1997, cit. por Graça & 

Mesquita, 2006, p. 212). Todavia, continuam a persistir dúvidas sobre qual o 

modelo mais eficaz a usar na demonstração. Alguns autores consideram que o 

modelo “correto” é o mais vantajoso, já outros defendem que é o “modelo de 

aprendizagem” e ainda, outros, com os quais concordo, defendem que ambos 

os modelos são importantes, desde que sejam aplicados em momentos 

opurtunos. 

O modelo “correto”, adotado por McCullagh & Meyer (1997), carateriza-se por 

transportar informações precisas e concretas e, portanto, a demonstração deve 

“ser precisa (movimento completo, velocidade correta, contextualizada na 

situação em que vai ser utilizada, realizada de diferentes ângulos); ser realizada, 

preferencialmente, por um atleta que seja um bom modelo (assegura a qualidade 

da demonstração e disponibiliza o treinador para orientar a observação); 

destacar a informação mais importante (pontos críticos reforçados e acentuados, 

marcando-se os tempos e os ritmos de execução); ser repetida várias vezes e 

de diferentes ângulos;” (Graça & Mesquita, 2006, p. 212). O modelo de 

“aprendizagem” é, porém, considerado mais ajustado por outros autores, porque  

permite a referência ao praticante dos erros de execução e, por isso, possibilita 

a perceção dos erros cometidos (Lee & White, 1990; McCullagh & Caird, 1990; 

Pollock & Lee, 1992, cit. por Graça & Mesquita, 2006). Há ainda quem considere 

que estes dois modelos apresentam vantagens e desvantagens, defendendo 

que o modelo “correto” apesar de viabilizar a criação de uma representação 

cognitiva relativa à produção do movimento não facilita a deteção dos erros e o 

modelo de “aprendizagem”, apesar de  proporcionar o contacto com os erros não 

garante que os mesmos sejam detetados e que seja conseguida a representação 

cognitiva do movimento correto. Com esta análise, considero que a conjugação 

destes dois modelos se torna uma mais-valia no ensino das habilidades, sendo 
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que o modelo “correto” deve ser, preferencialmente, utilizado aquando da 

introdução de novas habilidades, e o modelo de “aprendizagem” no seguimento 

dos erros cometidos pelo aluno na prática. 

Referindo-me agora à minha prática, a minha demonstração era por norma 

planeada, refletindo previamente em que momento a iria inserir, bem como a iria 

executar, e a que alunos a iria demonstrar. Relembro-me das aulas de Natação 

onde tive mais dificuldade na demonstração, apesar dela ser previamente 

pensada e, por vezes, também executada nas reuniões de NE, uma vez que o 

meio ambiente é diferente e devemos ter cuidados redobrados na sua execução 

dessa mesma demonstração. Após uma breve reflexão com a PC, foi-me 

possível corrigir a lacuna, prestando mais atenção a esta fase. Por estas razões, 

é necessário “ser repetida várias vezes e de diferentes ângulos;” (Graça & 

Mesquita, 2006, p. 212). Ao longo do EP, utilizei algumas estratégias para a 

execução da demonstração:  em slow motion, de modo aos alunos verificarem 

todos os pormenores, e o exagero em alguns aspetos técnicos, de modo a que 

os alunos se preocupassem com aquela componente. 

Para a demonstração, era uma prática minha, pedir aos alunos mais aptos nas 

diferentes modalidades para a executarem servindo assim de exemplo para os 

restantes colegas, nas vezes em que isso não era possível era eu mesmo que 

executava essas demonstrações. Quando o fazia, tentava demonstrar aos 

alunos todos os ângulos de execução através de uma realização lenta e, por 

vezes, exagerada das componentes críticas de um determinado exercício, pois 

é de enorme importância demonstrar corretamente os exercícios, para que os 

alunos tenham sucesso na sua execução. 

 

Feedback 

“O feedback é definido pelo comportamento do ensino que consiste na reacção 

do professor (em geral verbal, mas podendo ser também não verbal) à prestação 

académica do aluno, intervindo no processo de aprendizagem com a função de 

avaliar a prestação, de a descrever, de a prescrever ou de interrogar o aluno 

sobre o que fez ou como fez. Este acompanhamento das atividades dos alunos, 

não deixando acumular erros, destacando as formas corretas de actuação, 
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reforçando as aprendizagens e alertando-os para alguns pormenores das tarefas 

propostas é um factor de indiscutível importância para a realização dos objetivos 

pedagógicos. Após a apresentação da tarefa, a prática do aluno pressupões 

acompanhamento e correcção por parte do professor com vista a uma maior 

eficácia da aprendizagem. É este o significado pedagógico do feedback, pois 

uma prática não convenientemente supervisionada origina aprendizagens 

erradas” (Januário, 1996, pp. 116-117). 

Para Piéron e Delmelle (1982, cit. por Rosado & Mesquita, 2009), os 

comportamentos que o professor deve desenvolver para emitir um feedback 

pedagógico são: observar e identificar o erro na prestação; tomar uma decisão 

(reagir ou não reagir – se reagir, dar uma informação ou encorajar o aluno); 

feedback pedagógico informativo; observar as mudanças no comportamento 

motor; e, se necessário, nova observação de outra tentativa de execução do 

gesto e ocorrência de novo feedback pedagógico. A decisão de reagir à 

prestação do aluno envolve, segundo Hoffman (1983, cit. por Rosado & 

Mesquita, 2009), duas fases distintas: a fase de diagnóstico e a de prescrição, 

onde a primeira diz respeito à identificação do erro, à reflexão da sua natureza e 

identificação das causas – esta fase depende da habilidade do professor, das 

suas competências e dos seus conhecimentos e está diretamente relacionada 

com a fase seguinte; a segunda, refere-se ao feedback emitido mas também a 

novas instruções que permitam resolver os erros anteriormente detetados. 

Referindo-me à minha prática, no início do EP, senti necessidade de melhorar a 

quantidade e qualidade do meu feedback sendo que as mesmas foram variando 

consoante a UD em questão. A modalidade onde senti mais eficácia no meu 

feedback foi, sem dúvida, no Basquetebol por ter mais experiência nessa UD. 

Senti que os alunos evoluíram positivamente com os meus feedbacks tornando-

se, por isso, essenciais no seu desenvolvimento nesta modalidade. O feedback 

nesta modalidade saia naturalmente, não precisava de ser algo pensado e 

estruturado mentalmente. Por outro lado, onde senti menos eficácia no feedback 

foi no Andebol e, por estranho que pareça, no futebol. Relativamente à primeira, 

isto deveu-se ao facto de esta ser uma modalidade de primeiro período onde a 

confiança nas minhas competências ainda não era a melhor, para além de 
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possuir  menos conhecimentos relacionados com o jogo. No Futebol, a existência 

de vários alunos federados na turma traduziu-se num feedback menos eficaz 

nesses mesmos alunos, sendo claramente superior nos alunos com mais 

dificuldades. 

 

Questionamento 

“O questionamento dos alunos é um dos métodos verbais mais utilizados pelos 

professores, sendo a interrogação dos alunos, como método de ensino, tão velha 

como a própria instrução; constitui, por exemplo, a base do método de ensino 

desenvolvido por Sócrates (século V a.C.) – a maiêutica” (Rosado & Mesquita, 

2009, p. 100). “A sua utilização torna-se crucial em modelos de ensino 

envolvendo maior interação professor-aluno (ex.: aprendizagem cooperativa ou 

ensino por pares) ou claramente centrados nos alunos/atletas. Quer os modelos 

de orientação directiva, quer os modelos de orientação nãodirectiva fazem deste 

método um procedimento decisivo” (Rosado & Mesquita, 2009, p. 101). 

Esta ferramenta era frequentemente utilizada por mim ou início e/ou no final das 

aulas, e por vezes durante a explicação de um determinado exercício. Utilizava 

o questionamento no início da aula, de maneira a verificar se o conteúdo da aula 

anterior tinha sido assimilado, enquanto que se o utilizasse no final era com o 

objetivo de perceber se os alunos teriam ou não percebido os conteúdos dessa 

mesma aula. Esta estratégia do questionamento não foi mais vezes utilizada pelo 

facto de as UD serem curtas, tentando, apesar disso, recorrer a ela sempre que 

possível, para melhorar,com isto, o rendimento dos alunos. 

Este questionamento por vezes ia muito para além dos conteúdos 

programáticos, tentando também perceber as suas preferências, os seus medos 

as suas convicções, para assim evoluírem e crescerem não só enquanto alunos 

mas também enquanto cidadãos. 

 

Instrução 

Rosado e Mesquita (2009), consideram que a Instrução é “uma das 

competências fundamentais dos professores e treinadores, sendo evidente a sua 
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importância na aprendizagem”. Para Rink (2014) a instrução é um tema 

fundamental no processo ensino-aprendizagem. 

“De um modo geral, podemos assumir que os processos de comunicação 

envolvem a transferência e a compreensão de significados entre pessoas, 

apresentando a comunicação diversas funções: informação (instrução para 

facilitar as aprendizagens), controlo (ex.: controlo do comportamento dos 

atletas), motivação (ex.: apresentação de objetivos) e expressão emocional (ex.: 

expressão de satisfação). Sendo múltiplos os propósitos da comunicação na 

relação estabelecida entre os “atores” do processo de ensino-aprendizagem, a 

instrução referenciada aos conteúdos surge como o motivo primeiro da sua 

utilização” (Rosado & Mesquita, 2009, p. 71) e, por este motivo a instrução 

revela-se fundamental na prática de ensino pedagógico. 

Uma vez realizada e até ser processada e colocada em prática pelos alunos, a 

instrução sofre perdas de informação, transformando a realidade e, por isso, “um 

dos aspetos que os professores devem ter em consideração na optimização da 

comunicação é o nível de atenção que o aluno apresenta (Rosado & Mesquita, 

2009, p. 71). No entanto, a instrução conta com algumas barreiras que devem 

ser combatidas, no sentido de a melhorar, como é o caso da perceção seletiva 

(vemos e ouvimos o que queremos ver e ouvir), a sobrecarga da informação 

(existe um limite de processamento de informações) e a linguagem (as palavras 

têm diferentes significados para diferentes pessoas em contextos diferentes). 

No EP, a minha instrução foi crescendo ao longo do ano-letivo. Inicialmente 

esses momentos eram mais curtos devido ao “stress” de possuir uma turma a 

olhar para mim onde, por vezes, segmentos da informação transmitida se iria 

perdendo com o decorrer do meu discurso. Assim, à medida que ia ganhando 

confiança em mim, a instrução começou a sair naturalmente. No segundo 

período, em Basquetebol, verifiquei que a minha instrução era bastante mais 

eficaz nesta área específica por ter um maior conhecimento acerca desta 

modalidade. A partir desse momento decidi planear devidamente a minha 

instrução para todas as UD, de modo a que a qualidade da mesma fosse igual 

em todas as UD. 
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No meu ponto de vista, a comunicação tem um poder fortíssimo no que toca à 

profissão de professor. Tanto a nível verbal como não-verbal, a comunicação “é 

inquestionável o papel exercido pela comunicação na orientação do processo de 

ensino-aprendizagem, qualquer que seja o contexto em que se estabelece. A 

transmissão de informação é uma das competências fundamentais dos 

professores e treinadores, sendo evidente a sua importância na aprendizagem” 

(Rosado & Mesquita, 2009, p. 70). A comunicação verbal é associada à 

competência do professor enquanto educador no processo de ensino-

aprendizagem porém, existem outros aspetos aos quais deverá ser dada 

“particular atenção (…) e, de uma maneira geral, os aspetos não-verbais da 

comunicação (contacto visual, expressões faciais, entusiasmo do professor), 

bem como à congruência entre mensagens verbais e não-verbais” (Rosado & 

Mesquita, 2009, p. 73), devido ao forte caráter de índole prática que a disciplina 

de EF apresenta. 

Não basta sabermos os conteúdos, temos de os apresentar e ensinar aos 

alunos, e eles têm de aprender. “Ao professor exige-se-lhe, portanto, que saiba 

representar a matéria para os outros; não lhe basta saber para si” (Graça, 1997, 

p.97). 

 

4.3.4. Conhecimento do conteúdo 

Ao longo do EP, em algumas UD, senti necessidade de aprofundar o meu 

conhecimento sobre os diferentes conteúdos, devido a não sentir a eficácia 

necessária nas minhas reflexões. Não tendo essa eficácia, por consequência, 

não analisava da melhor forma. Por não analisar da melhor forma, não 

encontrava as soluções mais coerentes. 

Por esse motivo, desde cedo me apercebi que deveria aumentar e profundar o 

meu conhecimento sobre algumas modalidades, nomeadamente no Andebol e 

Ginástica. Para isto, realizei pesquisas através de livros e internet, e ainda utilizei 

a ajuda de pessoal experiente nestas modalidades, de forma a ajudarem-me nas 

lacunas que tinha até ao momento. No que toca ao Andebol, nas primeiras três 

aulas as minhas dificuldades deviam-se ao conhecimento pouco aprofundado da 

modalidade, como é o caso de algumas regras e exercícios. Por consequência, 
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a Instrução e os feedback não estariam a ser os melhores. Assim sendo, decidi 

aprofundar este conhecimento, para assim evoluir enquanto professor e para 

que os alunos usufruíssem de uma melhor aprendizagem. 

Por sua vez, na Ginástica as dificuldades mantinham-se mais em relação às 

progressões pedagógicas e ajudas. Apesar de neste caso não afetar tanto na 

Instrução e feedback, enquanto EE senti-me na obrigação de melhorar esses 

aspetos. 

Apesar de ser nestas duas modalidades que insisti mais no reforço do 

conhecimento do conteúdo, não quer dizer que nas outras UD não o tivesse feito. 

Isto é, nas restantes tive também a necessidade de estudar e pesquisar acerca 

das mesmas, de forma a proporcionar aos alunos um ensino de maior qualidade. 

Mas afinal quais são as relações mais forte à eficácia do ensino? Cohen, 

Raudenbush e Ball (2003) afirmam que a resposta a essa pergunta é a 

interligação do professor, do conteúdo e dos alunos. Assim, o conhecimento do 

conteúdo torna-se fundamental para uma boa transmissão do mesmo e 

consequente eficácia na aprendizagem. Para que isso fosse possível, o 

planeamento prévio foi bastante importante de forma que, tanto a instrução, 

como as palavras-chave, tivessem um patamar privilégio naquelas matérias 

onde a confiança era inferior. Desta forma, pretendi que o conhecimento sobre 

as diferentes UD fosse o maior possível, de forma a fornecer aos alunos uma 

aprendizagem variada e com qualidade.  

 

4.3.5. Exploração dos modelos de ensino 

Os modelos de ensino fornecem uma visão global do processo de ensino-

aprendizagem e são entendidos como abordagens coerentes para se ensinar, 

descrevendo comportamentos padrão do professor e dos alunos e provocando 

aprendizagens significativas (Mesquita & Graça, 2009). 

Conforme nos refere Metzler (2000), os modelos de ensino apresentam as 

seguintes caraterísticas: esclarecem as prioridades nos diferentes domínios de 

aprendizagem e as suas interações; possibilitam uma ideia central para o ensino; 

permitem ao professor, e aos alunos, entenderem o que irá acontecer no 

presente e no futuro; apoiam-se na investigação; fornecem uma linguagem 



49 
 

técnica aos professores; permitem que se possa verificar a relação entre a 

instrução e a aprendizagem e o modo de avaliação mais válido; facilitam a 

tomada de decisão dos professores dentro de uma estrutura de trabalho já 

conhecida. Grande parte dos modelos de ensino enquadram-se num seguimento 

ou continuum (Metzler, 2000) entre o modelo de instrução direta, “onde o 

professor realiza o controlo administrativo, determinando explicitamente as 

regras e as rotinas de gestão e ação dos alunos” (Mesquita & Graça, 2011, p.48) 

e os modelos de ensino indireto, que são mais implícitos e mais holísticos na 

abordagem do conteúdo (Rink, 2001). Os defensores da primeira abordagem 

acreditam que, pelo facto do professor saber como devem ser realizadas as 

habilidades motoras, é seu dever ajudar os alunos a reproduzi-las de forma 

correta, ou seja, imitando-o, tendo aqui o aluno um papel passivo e reprodutivo 

Trindade (2009). 

No final do século XX, as abordagens centradas na formação de alunos mais 

autónomos e proativos ganhou terreno uma vez que o sistema educacional 

mudado os seus conceitos em relação ao Ensino. Esta perspetiva enfatizou o 

trabalho em grupo dos alunos para atingirem objetivos, no qual a valorização dos 

processos cognitivos, da tomada de decisão e da compreensão de situações-

problema constitui o ponto de viragem para o desenvolvimento pessoal, social e 

desportivo (Mesquita, 2012, 2013). O professor desempenha o papel de 

facilitador da aprendizagem enquanto orienta os alunos para a descoberta das 

soluções, evitando a prescrição e privilegiando o questionamento (Mesquita, 

2012). 

Na minha opinião, os Modelos de Ensino tornam-se fundamentais para um EE, 

apesar de não existir um modelo ideal que consiga combater todos os 

problemas. Cabe ao professor, determinar consoante o seu contexto, o melhor 

modelo a seguir. Dessa forma, decidi utilizar vários Modelos de Ensino durante 

o EP, particularmente o Modelo de Instrução Direta (MID), o MED e ainda o 

Modelo de Abordagem Progressiva ao Jogo (MAPJ). 

Para Mesquita e Graça (2009), o MID centra no professor a tomada de 

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

nomeadamente a prescrição do padrão de envolvimento dos alunos nas tarefas 
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de aprendizagem. Deste modo, cabe ao professor a definição das regras e 

orientação da aula, de modo a conseguir uma máxima eficácia dos alunos. Pelo 

contrário, ao aluno um papel relativamente passivo, essencialmente conotado 

com a reprodução dos saberes transmitidos pelo professor em que 

tradicionalmente dominam as unidades de curta duração e os currículos de 

múltiplas atividades (Mesquita & Graça, 2006).  

Sinceramente este não foi o modelo que mais gostei de utilizar devido ao facto 

de ser muito tradicionalista, sendo eu quem toma todas as decisões. Realizei o 

MID essencialmente em Andebol, sendo a modalidade onde não senti tanto 

gosto na sua lecionação por várias razões: primeiro por não ser a minha 

modalidade predileta; depois por notar que os alunos não estavam tão emotivos 

quanto poderiam estar; e por último, pelo facto de ser o agente principal de 

ensino, deixando pouca responsabilidade e autonomia aos alunos. Apesar disso, 

utilizando este modelo consegui manter a aula bastante mais controlada 

rentabilizando assim o tempo de aula. 

Por sua vez o MED, tem como objetivo formar alunos desportivamente 

competentes, cultos e entusiastas (Siedentop, 1991). A importância que o 

desporto desempenha na vida humana em sido muito reconhecida, 

nomeadamente a sua contribuição para o desenvolvimento físico, emocional, 

pessoal e social dos seres humanos (Coulter & Choróinín, 2013; Ozoliņš & Stolz, 

2013). Assim sendo, tem o intuito que os alunos dominem as habilidades com a 

finalidade de participarem na competição, cultos com vista a conhecer e valorizar 

as tradições e rituais inerentes ao desporto e entusiastas com o objetivo de se 

tornarem promotores da qualidade e autenticidade da prática desportiva 

(Mesquita & Graça, 2009). Deste modo, o aluno aumenta a sua cultura 

desportiva aumentando a importância do desporto, visando a competição e 

inclusão. Este foi o modelo privilegiado no meu EP, nomeadamente pelas 

vantagens que oferece aos alunos. As aulas foram bastante mais dinâmicas que 

o habitual, onde os alunos mostraram um enorme interesse em aprender mais. 

O papel da turma também se mostrou fundamental para eu optar por este modelo 

de ensino. 
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Já o MAPJ, foi realizado na modalidade de Voleibol onde se pretende que o 

aluno compreenda o jogo e a aprendizagem de modo a conseguir chegar às 

soluções pretendidas. Este modelo vai ao encontro com “a necessidade do 

praticante compreender o jogo e fazer da aprendizagem um progresso de 

procura de soluções” (Mesquita et al., 2013, p. 78). Este modelo foi utilizado com 

a procura do saber por parte do aluno, compreendendo e percebendo 

exatamente o porquê daquilo que estava a ser ensinado por mim. 

 

4.3.5.1. Modelo de educação desportiva – Voleibol, Basquetebol, Ginástica 

Durante todo o EP, a vontade de colocar em mim desafios na minha prática foi 

uma constante. Sendo este o ano onde podemos errar, decidi arriscar de modo 

a aprender mais durante todo o processo, como demonstro neste pequeno 

excerto: 

“Sem dúvida que nesta turma é possível realizar situações de 

aprendizagens diferentes e engraçadas que enriquecem cada vez mais este 

meu ano de estágio.” 

    Reflexão de Aula nº 85 e 86 

Deste modo, em relação aos Modelos de Ensino, o MED foi o que mais vezes 

utilizei. Siedentop (1994) incluiu neste modelo seis características: a época 

desportiva, a afiliação, a competição formal, o registo estatístico, a festividade e 

os eventos culminantes. 

Em relação ao Voleibol, uma vez que estava um pouco receoso com a aplicação 

do modelo no EP, decidi começar de uma forma simples. Os alunos foram 

divididos por equipas, sendo incentivados a aumentar o clima de festividade. 

Ainda assim foram realizados os devidos registos estatísticos. Para além disso, 

tentei proporcionar o espírito das equipas, a diferenciação de papéis dentro do 

próprio grupo, interajuda entre os elementos, o saber ganhar/perder, o aumento 

da autonomia e da responsabilidade. Onde, por exemplo, um aluno era capitão 

de equipa/ treinador, outro era árbitro, outro estatístico e ainda outro ficaria 

responsável pela pontualidade de toda a equipa. Houve episódios em que eu 

lhes dava permissão para serem eles mesmos a criarem os exercícios.  
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Já no segundo período, decidi aprofundar um pouco mais a aplicação do MED 

em Basquetebol que, para além de já conhecer a turma, era a modalidade onde 

me sentia mais confiante. Sem dúvida que correu bastante bem pois os alunos 

evoluíram positivamente, onde aqueles com mais competências ajudavam 

aqueles que tinham mais dificuldades. Dessa forma, o desenvolvimento da 

turma, de modo geral, foi enorme, progredindo aula após aula. O nível de 

motivação e empenho também foi bastante elevado, o que demonstra o agrado 

da turma durante todo o desenvolvimento do MED, tendo a turma compreendido 

de forma eficaz este modelo, e eu aprendido um pouco mais sobre o mesmo. O 

empenho dos alunos e o seu clima de festividade foi fora do comum, 

proporcionando-me momentos que ficarão na memória do meu EP. Segundo 

Siedentop (1996) neste modelo os alunos são colocados em equipas ao longo 

da época, e foi nesse sentido que me basei ao criar equipas heterogéneas para 

aumentar o espírito de equipa e o clima de interajuda. Ainda nesta UD estiveram 

presentes a época desportiva, a filiação, a competição formal, o registo 

estatístico (realizado todas as aulas), e os eventos culminantes (jogos). 

Uma vez que os alunos gostaram do MED tanto quanto eu, decidi voltar a utilizá-

lo no terceiro período em Ginástica, de maneira a tentar aprimorar esta 

competência. O EP é um momento de aprendizagem para os EE, e dessa 

maneira optei por usufruir do mesmo, utilizando o MED numa modalidade onde 

não estava confortável.  

De fato, tudo correu acima das espectativas. Inicialmente alguns alunos 

começaram um pouco receosos pelo facto de existirem equipas em Ginástica. 

Os alunos não se sentiam confortáveis com as ajudas, caso não fosse uma 

pessoa de confiança que as realizasse. Perante isto, tive uma conversa com a 

turma, fazendo-lhes ver que teriam de ter confiança em todos os seus colegas 

para que conseguissem alcançar os objetivos da UD com sucesso. A mensagem 

foi bem conseguida porque realmente resultou. E, apesar de ser, por norma, a 

modalidade menos apelativa para a maioria dos alunos, eles foram-se 

empenhando e divertindo ao longo das aulas. Dei autonomia e liderança às 

equipas para treinarem para o Evento Culminante, que foi um dos momentos 

altos desta UD. Nesse dia, os alunos realizaram uma prova por equipa onde 
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faziam parte cinco jurados, dos quais eu pertencia. Foi enorme o esforço por 

parte dos alunos na modalidade, tanto para comigo como para os seus colegas, 

ajudando-se uns aos outros. E é exatamente neste campo que também entra o 

nosso “poder” enquanto professores. É através da demonstração aos alunos de 

que os defeitos de uns aliados às qualidade dos outros se pode traduzir numa 

completa consecução dos objetivos de todos, na vertente de ajudar e ser 

ajudado. 

 

4.3.5.2- Modelo de instrução direta – Andebol 

Na modalidade de Andebol utilizei o MID por duas razões: por ser uma 

modalidade onde não me sentia tão à vontade; e como segunda modalidade do 

ano-letivo, queria-me preocupar um pouco mais com o controlo e organização 

da aula. O facto de neste modelo ser o professor o principal agente de ensino, e 

que define todas as regras e orientação da aula, restando ao aluno apenas um 

papel passivo, deixou-me um pouco receoso sobre a sua adoção. Saber que é 

da responsabilidade do professor definir o grau de envolvimento dos alunos nas 

tarefas, definindo as regras e rotinas da aula, é uma das suas características. 

No meu ponto de vista, é mais emotivo e educativo dar parte destas 

responsabilidades ao aluno. Ainda assim, iniciei esta UD realizando a aula de 

Andebol onde me deparei com dois níveis de ensino, separando a turma 

conforme esses mesmos níveis, onde de um lado do campo estavam os que 

tinham um nível superior e, do outro, os de nível inferior. Reparei então, que o 

jogo das equipas com mais dificuldades se centrava num jogo que carecia de 

técnica e tática, e com isto nunca seriam atingidos os objetivos propostos. 

Com o decorrer das aulas, fui percebendo que esta estratégia não era a ideal, 

nem para a minha transmissão de conhecimentos nem para os alunos, 

especialmente os mais desfavorecidos que, notoriamente, começaram a mostrar 

sinais de desmotivação. De forma a tentar colmatar este incidente, decidi dividir 

a turma em quatro equipas heterogéneas, o que me suscitou novamente um 

problema: os jogadores de nível inferior de ensino poucas vezes recebiam a bola. 

Tentei aplicar outras estratégias para que tal não se sucedesse repetidamente, 
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no entanto sem sucesso, e por isso voltei ao sistema tradicional já adotado no 

inicio da UD. 

Em colaboração com o PO e a PC, foi-me possível utilizar estratégias de forma 

a acabar com os obstáculos referidos acima, através, por exemplo, da criação 

de zonas reservadas no campo onde os alunos de nível superior estivessem 

impedidos de entrar. Assim, com esta ajuda, mais uma vez indispensável, 

consegui alcançar os objetivos propostos. 

 

4.3.6. Um diferente ciclo de ensino 

As normas orientadoras da FADEUP, exigem que os EE do Mestrado de Ensino 

passem pela experiência de lecionar as aulas de EF em ciclos diferentes. Ou 

seja, sendo a minha turma do 11º, fiquei encarregue de uma turma de 5º ano de 

uma escola vizinha, visto que a escola onde realizava o EP não dispunha deste 

ciclo de ensino. 

Assim sendo, apesar de até então ter realizado o EP com uma turma de 11º ano, 

durante todo o segundo período tive a oportunidade de ter esta nova experiência. 

As diferenças eram muitas, mas no final acabou por se tornar um grande desafio. 

A turma de 5º ano, devido às suas especificidades características desta idade 

ainda tão infantil e precoce, comparativamente ao que eu já me encontrava 

habituado a lidar, trouxe-me outras visões acerca do que teria que abordar e a 

maneira como o poderia fazer. Tive então a oportunidade de lhes ensinar as 

modalidades de Voleibol, Ginástica e Atletismo, em apenas doze aulas. Observei 

uma realidade completamente diferente. Se por um lado vinha de uma escola 

onde as condições físicas pré-existentes e os materiais disponíveis para a 

realização das aulas eram completamente adequados, e onde o método de 

ensino de cada modalidade se fazia de forma contínua; por outro vi-me deparado 

com uma escola onde tivemos que planear a realização das modalidades de 

forma completamente dependente do espaço disponível em determinado 

momento, com recurso a escasso material e espaços pequenos com condições 

também elas reduzidas. 

Os professores nesta Escola recorriam, muitas vezes, ao ensino da EF 

tradicional e reducionista, onde os alunos passavam, por exemplo, os primeiros 
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quinze minutos da aula a correr em todas as UD. Talvez este seja um dos 

motivos da desmotivação generalizada com consequentes falta de civismo e 

respeito que se observava nestes períodos de ensino. É, desta forma, primordial 

que se consiga um envolvimento do aluno no processo de aprendizagem/ensino, 

pois só assim conseguiremos trazer ganhos para ambas as partes, tão 

necessárias na formação inicial de uma criança como estas com quem lidei no 

5ºano. 

Não obstante as diferenças anteriormente referidas, o percurso decorreu 

bastante bem pois consegui aprender e evoluir num contexto totalmente 

diferente daquele que estava habituado. Desde cedo mantive o respeito dos 

alunos, onde me mostraram um comportamento exemplar. Optei sempre por 

uma postura mais séria e autoritária, estratégia que também ela se mostrou 

adequada. Julgo ter finalizado com sucesso a minha prestação pois consegui, 

desde cedo, controlar uma turma que seria, segundo o que me tinham 

demonstrado, bastante mais difícil. Para além disso, planeei as aulas com 

especial atenção ao tempo de espera, devido ao facto de os alunos terem idades 

compreendidas entre os 9 e 11 anos, em que a facilidade em ocorrerem 

distrações era provável. Assim, preferi aulas mais dinâmicas com o mínimo de 

tempo de espera possível, utilizando a competição em todas elas, de modo a 

que os alunos se mantivessem motivados e empenhados naquilo que 

realizavam, não havendo tempo para essas eventuais distrações, como refiro 

neste excerto: 

“Realizei uma aula bastante dinâmica onde desde inicio realizei equipas para o 

Atletismo. Os alunos adoraram a aula tendo em conta a competição existente, 

mantendo sempre em consideração o objetivo da mesma. A meu ver, a 

competição e os exercícios lúdicos são uma boa estratégia de manter estes 

alunos motivados e focados.” 

Diário de Bordo – Semana 18 

Uma das situações que posso destacar aqui prende-se com o facto de, ao longo 

das aulas, os alunos me irem pedindo para ser o professor deles até ao final do 

ano. Foi um ponto que em muito acrescentou à minha confiança, pois apesar de 

estar a utilizar estratégias pessoais de comportamento diferentes das usadas 
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com alunos adolescentes, devido às suas características particulares de idade 

como devido a fatores extrínsecos advindos de uma ideologia já praticada 

naquela escola, denotei que os alunos gostaram de participar nas minha aulas  

Posto isto, foi claramente uma enriquecedora no meu EP, pois pude verificar 

diferentes realidades, tendo de me adaptar aos diferentes contextos existentes. 

O papel de um professor também passa pela adaptação e pelo ajuste às 

diferentes realidades que vai encontrando. 

 

4.4. Avaliação 

“Em quase todas as obras de didáctica é realçada a importância da análise e 

avaliação do ensino. Conjuntamente com a planificação e realização do ensino, 

a análise e avaliação são apresentadas como tarefas centrais de cada professor 

(…) a análise e avaliação ligam-se, em estreita retroacção, à planificação e 

realização. Nenhuma destas três actividades é dispensável, se professor 

pretender assumir correctamente as suas funções” (Bento, 2003, pp. 174-175). 

Para Tyler (1949) a avaliação é vista como sendo uma comparação constante 

entre os resultados dos alunos e os objetivos definidos, remetendo-nos para a 

ideia de que a avaliação é o processo de determinar a extensão com que os 

objetivos educacionais se concretizam. Para tal, esta deve estar interligada aos 

objetivos de aprendizagem dos alunos, pois para esta tarefa são necessárias 

referências que nos permitam apreciar e distinguir o desempenho dos alunos 

(Siedentop e Tannehill, 2000). São muitos os autores que tentam definir 

avaliação,.para mim este conceito diz respeito “à recolha de informações 

necessárias para um (mais) correcto desempenho. É um regulador por 

excelência de todo o processo ensino-aprendizagem. É a consciência do próprio 

sistema educativo” (Aranha, 2004, p. 2010). 

No decorrer deste EP, a avaliação foi uma das minhas maiores dificuldades 

nomeadamente por ter de traduzir todo um processo do aluno ao longo de um 

ano-letivo, e transformá-lo num número (classificação). Ter muito alunos para 

observar e conseguir ser coerente e justo para todos, foi outro aspeto onde me 

senti mais inseguro, como irei abordar mais à frente. 



57 
 

Assim sendo, foi crucial avaliar o nível que os alunos apresentavam numa fase 

inicial e o nível que vão apresentando em todo o processo de ensino-

aprendizagem. Este foi um processo contínuo ao longo do ano-letivo, mostrando 

a evolução dos alunos. 

Esta avaliação não é só relevante para o conhecimento e comparação do 

professor, sendo também uma parte fundamental para o aluno. A avaliação é 

uma oportunidade que o aluno tem para demonstrar o seu conhecimento, as 

suas capacidades, a compreensão e a aplicação dos conteúdos aprendidos, 

sendo também vista como uma forma do professor melhorar a qualidade do 

processo de ensino-aprendizagem (Sidentop e Tannehill, 2000). 

Graça e Valadares (1998) destacam a importância do processo avaliativo como 

uma orientação tanto para o professor como para o aluno. Assim, a avaliação 

não tem apenas a função de verificar a evolução dos alunos, mas também como 

forma de regular todo o processo de ensino. Para Bento (2003), a análise e 

avaliação dos alunos, não é apenas um processo isolado da ação pedagógica, 

mas sim de um processo de estreita junção com a planificação e a realização do 

ensino. Deste modo, a avaliação dos alunos não é realizada apenas pela 

vertente pedagógica, mas sim pelo facto de ajudar o professor em toda a 

planificação e realização do ensino. 

Existem três momentos de avaliação, a inicial/diagnóstica (AD), a 

contínua/formativa (AF), a pontual/sumativa (AS),os quais,e porque a avaliação 

deve ser realizada de forma contínua, utilizei ao londo do ano-letivo. 

 

4.4.1. Avaliação diagnóstica 

Segundo Bento (2003), a AD é, por norma, realizada no início de cada UD, tendo 

como objetivo detetar as dificuldades dos alunos, diagnosticando o nível geral 

da turma, de forma a dispô-los por grupos ou níveis de aprendizagem ajustados 

às suas capacidades o intuito de os observar, antes de iniciar o processo de 

ensino-aprendizagem. De acordo com Aranha (2004), é através desta primeira 

avaliação que o professor define os objetivos, estratégias e metodologias para 

iniciar o processo de ensino-aprendizagem. Desta forma, optei por realizá-la 

sempre no iniciar de cada UD, de forma a conhecer os alunos nas diferentes 
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modalidades e adaptar estratégias de modo a que os alunos melhorassem os 

resultados obtidos. 

Apesar das dificuldades iniciais, a AD teve um papel fundamental tendo em conta 

a divisão de níveis de ensino no iniciar de cada UD. Neste parâmetro, apesar de 

já ter um conhecimento prévio do nível da turma antes de realizar a avaliação, 

tive um pouco de dificuldade na avaliação diagnóstica da primeira UD devido à 

quantidade de competências a avaliar, tendo em conta o facto de ainda não 

saber o nome de todos os alunos. Dessa forma, optei pela estratégia de colocá-

los por números de forma a facilitar-me a avaliação. Conseguiassim obter uma 

verificação da turma global que me permitiu uma melhor análise para o decorrer 

da UD, tal como vê através do excerto de reflexão: 

“No que toca à avaliação diagnóstica, senti alguma dificuldade devido à 

extensão dos conteúdos a avaliar. Outro fator que me proporcionou dificuldade 

nesse parâmetro foi o facto de não saber ainda o nome de todos os elementos 

da turma.”  

Reflexão de aula nº 1 e 2 

Assim, estava muito atento aos vários conteúdos e competências contidos na 

lista de verificação. Sendo eles um pouco extensos, tornou-se um pouco difícil 

para mim avaliar todos os conteúdos e critérios de todos os alunos. Desta forma, 

tive de avaliar apenas algumas competências que considerei essenciais fazendo 

com que fosse possível a avaliação de toda a turma, bem como a verificação dos 

diferentes níveis de ensino, e verificar que existiam dois níveis de ensino distintos 

nesta turma. As listas de verificação eram constituídas pelos conteúdos e 

critérios definidos pelo grupo de EF para o 11º ano, sendo utilizadas também 

pelos EE. Nas seguintes UD, já tive maior facilidade em verificar mais 

pormenorizadamente os alunos. Para isso, nas modalidades coletivas decidi 

recorrer à avaliação, na maioria, no momento do jogo. Desta forma, foi possível 

avaliar todos os parâmetros essenciais de maneira a verificar os diferentes níveis 

de aprendizagem na turma.  

No que toca às modalidades individuais (Natação e Ginástica), realizei a 

avaliação de forma diferente. Isto é, na Natação decidi que os alunos teriam de 

nadar os quatro estilos, de forma a avaliá-los nessas quatro competências. Para 
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além disso, analisei ainda se a execução das partidas e viragens. Já em 

Ginástica, decidi dividir os alunos referindo algumas das competências 

necessárias, de forma a conseguir separar os alunos por níveis e pelas equipas 

de forma equilibrada, uma vez que iria utilizar o MED.  

Para terminar, a AD foi uma ferramenta importante  durante este EP, pois fazia 

com que eu pudesse observar, não só o nível atual dos alunos, como o nível que 

os alunos poderiam atingir ao longo da UD. 

 

4.4.2. Avaliação formativa  

“Na avaliação formativa, o professor procede a uma observação cuidada e 

sistemática das tarefas que o aluno leva a cabo ao longo do ano” (Gonçalves et 

al, 2010, p. 50). A AF permite verificar se as aprendizagens foram conseguidas 

por parte dos alunos, com o objetivo de informar sobre a qualidade do processo 

educativo (Rosado et al., 2002). Por esta razão, a avaliação torna-se benéfica e 

essencial para o professor e para o aluno, de forma a melhorar a qualidade de 

todo o processo de ensino aprendizagem., construindo-se assim como uma 

avaliação desmedidamente importante para a evolução de um aluno de forma a 

permitir identificar as suas dificuldades e levando-o a adotar estratégias de 

maneira a ultrapassá-las. Esta envolve todos os momentos de aprendizagem ao 

longo do ano-letivo o que, por sua vez, demonstra ao professor a sua eficácia na 

sua prática. 

A AF esteve presente em todas as aulas sendo realizada através das 

observações e registos. Apesar de ser informal, os alunos estavam em constante 

avaliação durante todo o seu processo ao longo do ano-letivo. Foi de uma 

importância fundamental a identificação das dificuldades, como das 

aprendizagens, realizadas pelos alunos. Utilizei, para isso, durante todo o EP, a 

estratégia de refletir no final de todas as aulas relativamente às suas dificuldades 

e competências a nível motor, como variações do seu comportamento e relações 

a nível sócio-afetivo. Deste modo, e por se traduzir numa turma de 11º ano, estes 

poderiam refletir sobre o seu desempenho e objetivo nas aulas, preparando as 

seguintes da melhor forma. 
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4.4.3. Avaliação sumativa 

A AS tem o objetivo de confirmar a evolução do desempenho dos alunos, assim 

como verificar se os objetivos a que foram propostos foram atingidos. (Graça e 

Valadares, 1998). É através dela que somos capazes de “compreender o estado 

da situação e do conhecimento ao longo do processo de formação do aluno. Já 

na avaliação sumativa, recorre-se a instrumentos e procedimentos de avaliação 

final, realizados segundo uma estrutura de síntese” (Gonçalves et al, 2010, pp. 

50-51). Assim torna-se essencial para o professor e para o aluno verificar a 

evolução do desempenho, de modo a poder observar a sua eficácia na sua 

prática de ensino, centrando-se aqui a função da AS na constatação do sucesso 

ou insucesso escolar em vez de, propriament,e na promoção da aquisição de 

competências. Alguns autores defendem que esta avaliação é um balanço de 

resultados no final de uma unidade, que acrescenta novos dados aos recolhidos 

anteriormente e que, por isso, contribui para uma apreciação mais equilibrada. 

A avaliação sumativa deve ainda, segundo este pensamento, ser entendida 

como um meio para conhecer mais sobre o que já se sabe e ter uma visão mais 

global do processo de ensino-aprendizagem (Ribeiro e Ribeiro,1990). Mesmo 

que esta última visão não seja aceite por muitos, penso que deva ser assim que 

devemos encarar este conceito. 

Relativamente ao meu percurso, no final de cada UD foi-me possível realizar a 

AS, na qual pode ter um efeito bastante positivo para os alunos, podendo eles 

ser informados acerca dos suas competências e dificuldades. Deste modo 

permitiu-me no final de cada UD verificar a evolução de cada aluno, comparando 

os dois momentos de avaliação. 

Em relação às modalidades coletivas, foram avaliadas em situações de jogo. As 

individuais, Natação e Ginástica, foram avaliados consoante o nível de exigência 

pretendido. Ou seja, dependendo do intervalo do nível escolhido, estavam 

atribuídas tarefas que os alunos teriam de executar. Deste modo, fornecia-lhes 

as tarefas que teriam de realizar para conseguirem alcançar os intervalos de nota 

pretendidos. Dentro de cada intervalo (por exemplo do 13-17 valores), teriam 

determinados conteúdos a realizar (por exemplo, percurso de 50 metros do nado 

da técnica de crol, 25 metros da técnica de costas e 25 metros da técnica de 
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bruços, com as respetivas técnicas de viragens e com partida do bloco). Com 

este método, ao longo das aulas os alunos empenharam-se para a obtenção da 

nota pretendida, podendo ter assim uma tomada de decisão no que refere à sua 

nota nas diferentes UD. 

Ao contrário do que hoje em dia acontece na maioria das Escolas, a minha turma 

dava uma enorme importância à aula de avaliação, o que me proporcionou um 

momento de maior tensão, tentando ser correto com todos. A AS é sempre um 

momento complicado para o professor, e para nós EE com pouca prática, essa 

dificuldade é ainda maior, como espelho neste excerto de reflexão: 

“Apesar disso, verifiquei que a avaliação sumativa é muito mais difícil do 

que eu estava à espera.” 

Reflexão nº 19 e 20 

Esta avaliação, foi onde tive mais dificuldade. No entanto, e recorrendo à elevada 

experiência da PC, e em variadas reuniões com ela, consegui ultrapassar os 

meus receios em prejudicar os alunos com vista a chegarmos a um consenso no 

valor a atribuir a determinado aluno. No excerto seguinte relato um desses 

momentos de reflexão no final da aula: 

“Tornou-se realmente difícil uma avaliação justa para todos, sendo que a 

ajuda da professora cooperante foi fundamental.”  

Reflexão de aula nº 69 e 70 

Em relação à AS, onde me senti mais desconfortável foi na UD de Natação e 

Andebol. Na primeira, deveu-se ao facto de ter quatro alunos a nadarem em 

simultâneo, sentindo com isso, a necessidade da ajuda da PC, pois sozinho não 

conseguiria avaliar todos os alunos numa só aula. Ainda assim, em todas as UD 

tive dificuldades em verificar com exatidão do desenvolvimento de todos os 

alunos, recorrendo à reflexão das capacidades do aluno em todas as aulas de 

modo a ser justo. Pois em apenas 70 minutos de AS é difícil conseguir avaliar 

com exatidão todos os alunos e todas as suas competências nos diferentes 

conteúdos.  

Já no Andebol, a necessidade de efetuar vários ajustes nas equipas de modo a 

conseguir avaliar da melhor forma os alunos, surgiu como principal obstáculo. 

Inicialmente comecei por ter quatro equipas heterogénias que iriam ser avaliadas 
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em situação de jogo. Nessa perspetiva, senti que os alunos com mais 

dificuldades não tinham tantas oportunidades de êxito e de mostrarem o seu 

valor porque os alunos com mais capacidades na modalidade assim não 

permitiam. Em conversa com a PC, perante a minha dificuldade, decidi dividir a 

turma por níveis de desempenho, onde de um lado estariam os alunos mais 

avançados e do outro os alunos com mais dificuldades. Neste caso, voltei a 

verificar que do lado com menos competência o jogo não era rentabilizado, no 

entanto, foi essa a estratégia que adotei para que os alunos com mais 

dificuldades tivessem oportunidade de mostrar a sua evolução ao longo das 

aulas.Assim, pude verificar as duas perspetivas na aula de AS. Outra razão 

dessa minha dificuldade na AS da UD de Andebol deve-se ao facto de não ter 

tão à vontade em relação à modalidade, e avaliar os alunos em situação de jogo 

é uma situação bastante complexa, devendo sempre conhecer bastante bem os 

diferentes conteúdos de modo a avaliar os alunos da forma mais correta. 

 

4.5. Participação na escola e relação com a comunidade 

Para que um EE se sinta um verdadeiro professor, é necessário passar por 

diversas experiências. O EP é muito mais que a simples lecionação das aulas, 

devendo, o EE estar a par de todos os envolvimentos da escola, de maneira a 

evoluir na prática da atividade de docente. 

Durante o primeiro ano do Mestrado de Ensino, tantas foram as vezes que 

refletimos sobre as funções de um professor, mas só depois de ultrapassado o 

EP é que pude realmente presenciar as funções que um bom professor deve ter. 

Deste modo, tentei interagir ao máximo com as atividades da escola, estando 

sempre disponível para todas as atividades ao longo do ano-letivo, sendo elas à 

semana ou ao fim-de-semana. Neste parâmetro dei o máximo de mim, com o 

intuito de aprender mais e evoluir enquanto professor. Exemplo disso foi a 

imensa contribuição no DE, a realização do torneio de Boccia, a ajuda presente 

aos colegas do grupo de EF na festa de Natal e na Gala do DE, o corta-mato, e 

no dia da Escola onde ajudei na organização das suas atividades. Além disso, 

foi notório o convívio no final das aulas com professores, funcionários e alunos. 
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4.5.1. Desporto escolar  

Este EP ficou marcado não só pela lecionação das aulas de EF a uma turma, 

mas também pela excelente experiência que tive no que toca ao DE. Na escola 

onde realizei o EP, existe uma tremenda importância e dedicação no que refere 

ao DE. A escola já é bastante conhecida pelos seus bons resultados a nível 

nacional, o que requer uma postura diferente às equipas das diversas 

modalidades da escola. Neste sentido, a escola proporciona aos alunos uma 

diversificação de modalidades à escolha, bem como vários treinos semanais 

para que os bons resultados aconteçam. É dedicado um enorme esforço por toda 

a escola, para que os resultados do DE sejam de grande sucesso. 

Escolhi a modalidade de Basquetebol para fazer parte do meu EP, de modo a 

fornecer um maior número de experiências neste ano-letivo. Nesta modalidade 

estavam presentes duas equipas, uma de iniciados e outra de juvenis, com três 

treinos por semana cada equipa. Decidi realizar esta escolha visto ser a 

modalidade que pratiquei durante mais anos a nível federado. Sempre tive uma 

enorme curiosidade em estar no papel de treinador de Basquetebol e o EP 

proporcionou-me essa experiência. Posto isto, com três treinos semanais, era 

importante um elevado empenho e dedicação pela minha parte de modo ter um 

papel relevante na equipa. O professor responsável pelo Basquetebol no DE 

mostrou-se sempre pronto a ajudar-me, tendo sido importante a nossa boa 

relação para o sucesso da equipa. Tendo o Basquetebol duas equipas, fiquei 

responsável pela equipa de iniciados, e o professor da escola pela equipa de 

juvenis. Ao longo do tempo verifiquei que esta experiência se tornaria 

importantíssima no meu processo de evolução. Para além da boa relação com o 

professor responsável, a relação com os jogadores era também ela bastante 

boa. Durante todo o ano fui aos jogos das equipas, sendo eles à semana ou fim-

de-semana. Mostrei bastante empenho no DE pois este forneceu-me um leque 

variado de experiências. 

Os resultados desportivos foram consideravelmente bons, alcançando o 

segundo lugar a nível nacional em 5x5. Relativamente ao 3x3, fui o professor 

responsável por levar a equipa da escola ao nacional a Aveiro, onde se sagrou 

Campeã Nacional de 3x3 em DE, representando, assim Portugal no Europeu na 
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Estónia. Claro que esta equipa se tornou um motivo de orgulho para mim, mas 

deixando de parte os resultados, o processo de desenvolvimento foi também ele 

para mim notório e me forneceu novas ferramentas para uma prática futura. 

 

4.5.2. Encontro de Boccia 

No 2º Período, o NE da FADEUP, realizou um encontro regional de Boccia nas 

categorias BC1/BC2 e BC3/BC4. A realização deste torneio teve o intuito de 

promover a modalidade e a prática desportiva a toda a comunidade escolar. As 

equipas participantes foram MAPADI, Sporting Clube de Braga, Santa Casa de 

Misericórdia de Touguinha, Escola Secundária de Rocha Peixoto, S.C. Luís 

Silva, InBoccia.  

Este evento era de grande prestígio e queríamos muito realizá-lo de modo a 

promover a modalidade. Inicialmente, recorremos à ajuda do professor 

correspondeste ao Boccia que nos aconselhou no decorrer de toda a atividade. 

Começamos por pedir autorização à administração da escola que de imediato 

aprovou a iniciativa. De seguida realizamos os convites do evento e enviamos 

às equipas acima transcritas, bem como a ficha de inscrição das equipas (ver 

Anexo 1).  

Posto isto, foi tudo organizado antecipadamente, desde o número de jogadores, 

número de árbitros necessários, a quantidade do material e o lanche da manhã 

e o respetivo almoço. No que toca ao lanche da manhã, o NE recorreu a dois 

cafés perto da escola com o intuito de estes nos patrocinarem e fornecerem os 

lanches. Para o almoço contactamos e contratamos uma empresa destinada ao 

serviço dessa refeição. 

Era do nosso agrado apadrinharmos o evento com três celebridades, das quais 

o André André, Jéssica Augusto e Yazalde. Apesar de termos feito os possíveis 

para que tal acontecesse, não conseguimos tal feito. Ainda assim contactamos 

os jornais residentes, conforme o Anexo 2, como forma de promover o evento e 

a modalidade. 

Posso dizer, por isso que, de um modo geral, este torneio correu bem tendo sido 

do agrado de todos os intervenientes, apesar de terem ocorrido algumas 

dificuldades iniciais que foram rapidamente colmatadas com decisões do NE.  
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Foi um torneio que trouxe vários benefícios referentes às relações com a 

comunidade escolar. Além disso, ainda aumentou a nossa interação em termos 

de núcleo, pois foi o primeiro trabalho em conjunto. O NE ultrapassou bem esta 

situação, mostrando-se bastante aptos a trabalhar em grupo. 

 

4.5.3. Corta-mato 

Durante este EP foi-nos possível ajudar a escola na colaboração com o corta-

mato distrital. Assim sendo, juntamente com o NE do ISMAI, ficamos responsável 

de acompanhar os alunos às provas. Este momento foi bastante gratificante 

enquanto EE, uma vez que era a primeira vez que representava a escola fora da 

mesma. Foi uma tarefa que ultrapassamos com sucesso, apesar da tremenda 

responsabilidade que tínhamos de acompanhar tantos alunos nas diferentes 

provas.  

Inicialmente senti-me um pouco nervoso pelo facto de os alunos ainda não me 

conhecerem enquanto EE, mas rapidamente esse sentimento deixou de existir 

porque a responsabilidade era grande. Teríamos de acompanhar e controlar os 

alunos no parque da cidade, sendo que se algo lhes acontecesse, seria nossa 

responsabilidade.  

Assim sendo, fizemos questão de proceder à sua contagem várias vezes durante 

as deslocações para que não faltasse ninguém e conseguíssemos cumprir a 

nossa missão com sucesso. No final, foi gratificante verificar que consegui 

manter o respeito dos alunos mesmo não os conhecendo. 

 

4.5.4. O dia da Escola 

Este é um dia celebrado pela EC, onde os alunos têm diversas atividades, não 

existindo aulas. As atividades baseiam-se no torneio de futebol, escalada, slide, 

touro mecânico, lançamentos ao cesto, entre outros. Este dia é especial para 

todos, e tem o objetivo de mostrar à comunidade local a vontade que a escola 

tem em criar atividades originais para os alunos. Assim sendo, serve um pouco 

como marketing, mostrando as diversas qualidades da escola, fazendo com que 

os alunos tenham vontade de pertencer à mesma. Este dia foi também 

importante para aumentar e melhorar as relações entre toda a comunidade 
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escolar. Como opinião pessoal, são momentos como estes que ficam na 

memória de todos nós e é importantes que eles existam.  

O meu papel neste dia foi o de ajudar na organização do torneio de futebol. Este 

torneio deixou de existir nesta escola devido aos conflitos contínuos que existiam 

e por essa razão a realização deste torneio ficou interdita alguns anos. Por esse 

motivo, era necessário algum professor constantemente com toda a organização 

para que nada de errado acontecesse. 

Faço uma apreciação positiva do mesmo, mostrado através clima de festividade 

e alegria vivenciados neste dia. Mais uma vez foi ilustre que esta escola é uma 

escola para todos. Este foi mais um momento de convívio com toda a 

comunidade escolar onde mais tarde vai deixar saudade. 

 

4.5.5. Festa de natal e gala do desporto escolar 

Tanto a festa de natal como a gala do desporto escolar, não eram atividades 

obrigatórias. Ainda assim participei nas duas pois sei a importância de participar 

em tudo o que me trouxer benefícios a nível pessoal e social. No que toca à festa 

de natal, organizada pelos nossos colegas do NE do ISMAI, correu bastante 

bem, uma vez que o nosso núcleo os ajudou na organização da mesma. Assim 

sendo, apesar das tarefas que íamos realizando, tornou-se bastante divertido 

aumentando as nossas relações entre os NE. 

Por sua vez, apesar da Gala de Desporto Escolar não ser de carácter obrigatório, 

sentia-me na obrigação de comparecer depois de todos os prémios conquistados 

com a equipa. Mais uma vez, foi um momento para interagir com toda a 

comunidade escolar que me proporcionaram momentos que ficarão na minha 

memória para toda a vida. Um momento que me deixou bastante orgulhoso e 

emocionado, foram as subidas ao palco para a entrega dos certificados dos 

alunos que tanto mereceram.
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5. ESTUDO DE INVESTIGAÇÃO: A IMPORTÂNCIA ATRIBUÍDA 

À DISCIPLINA DE EDUCAÇÃO FÍSICA
 

5.1. Resumo  

 

O referente Estudo tem como principal objetivo analisar a importância que os 

alunos atribuem à disciplina de EF. Esta investigação foi realizada tendo em 

conta que a EF tem sentido dificuldade em encontrar a sua legitimação ao longo 

dos anos. Os participantes deste estudo são os 86 alunos, pertencentes ao 

ensino secundário, com idades compreendidas entre os 16 e 20 anos, da escola 

cooperante. Como instrumento, numa primeira fase, foi utilizado o questionário, 

permitindo saber qual a importância atribuída pelos alunos à disciplina de EF. Já 

numa fase posterior, foram realizadas entrevistas de forma a perceber qual a 

razão das respostas dadas no questionário. Utilizando os dois tipos de 

instrumentos, foi possível retirar conclusões significativas, o que não aconteceria 

se só tivesse utilizado o questionário como instrumento. Assim, este estudo 

permitiu perceber que os alunos dão importância à EF mas, quando comparada 

com as restantes disciplinas, essa importância diminui. A razão dessa diminuição 

deve-se ao facto de a disciplina não contar para a sua média de acesso ao ensino 

superior. Por sua vez, foi possível verificar neste estudo que os alunos dão mais 

valor à parte social da disciplina, deixando de parte, por vezes, o conteúdo 

programático. 

 

 

 

Palavras-chave: EDUCAÇÃO FÍSICA; IMPORTÂNCIA DA EDUCAÇÃO 

FÍSICA; OPINIÃO DOS ALUNOS SOBRE EDUCAÇÃO FÍSICA 
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5.2. Abstract 

This study aims to analyze the importance that students give to Physical 

Education. This research was carried out taking into account that Physical 

Education has experienced some difficulty in finding its legitimacy over the years. 

 In this study participated 86 students, aged between 16 and 20 years. They are 

students of the secondary level of the cooperative school. Initially, a questionnaire 

was used, allowing to know the importance attributed by students to Physical 

Education. Then interviews were conducted in order to understand the answers 

given in the questionnaire. With both instruments, it was possible to get to 

meaningful conclusions, which would not be possible if we had only used the 

questionnaire as a unique tool. This study enabled us to realize that students give 

importance to P.E. but when compared with the other subjects, its importance 

decreases. This is due to the fact that the average grade of this subject doesn`t 

matter when accessing University. On the other hand, it was shown that students 

give more value to the social part of the subject than to its program contents. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KEY WORDS: PHYSICAL EDUCATION; IMPORTANCE OF PHYSICAL 

EDUCATION; STUDENTS` OPINION ABOUT PHYSICAL EDUCATION. 
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5.3. Introdução 

A Escola, enquanto entidade de formação de indivíduos, não deve resumir-se a 

um espaço de transmissão de saberes teóricos, devendo também privilegiar a 

partilha de vivências e experiências. Assim, é neste ponto, que a EF assume um 

papel preponderante ao oferecer um espaço físico e emocional facilitador da 

integração e aprendizagem do aluno. A inclusão facilitada através de atividades 

desportivas reflete-se na promoção de atitudes de entreajuda nas restantes 

disciplinas lecionadas, culminando assim numa aprendizagem mais facilitada e 

integrada para os alunos. Para além disto, o desenvolvimento de competências 

cívicas, nomeadamente de carácter individual e de grupo, são mais facilmente 

alcançadas e desenvolvidas através de atividades realizadas no decorrer das 

aulas de EF, por isso mesmo, esta disciplina torna-se imprescindível no 

programa escolar. 

A escola tem assumido um papel fundamental no desenvolvimento e formação 

de indivíduos e não deve resumir-se a um espaço de transmissão de saberes 

teóricos, devendo também privilegiar a partilha de vivências e experiências. No 

seio da comunidade, e devido às suas mudanças sócio-culturais e políticas no 

decorrer do século passado, começou a surgir uma necessidade veemente de 

que as gerações mais recentes teriam de ser educadas em contextos educativos 

mais especializados, para além do círculo familiar, para poderem efetivamente 

dar resposta a essas alterações cada vez mais notórias na sociedade. E como 

refere Trindade e Cosme (2010), essas escolas são instrumentos fundamentais 

no serviço da construção de uma identidade. 

E aqui destaco a importância da EF na educação para a saúde física, mental, 

psicológica e social, ela é uma componente essencial da qualidade da educação 

e uma parte integral do eterno desejo de aprendizagem. Para Bento (2012, p. 8)  

“prescindir do desporto ou afrouxar na sua promoção e no cultivo do seu ideário 

equivale a empobrecer os cidadãos nas dimensões técnicas e motoras, éticas e 

estéticas, cívicas e morais, anímicas e volitivas; e a favorecer a proliferação do 

laxismo e relativismo, do individualismo e da indiferença.” Assim , considero que 

a EF assume um papel preponderante ao oferecer um espaço físico e emocional 

facilitador da integração e aprendizagem do aluno. As aulas de EF contribuem 
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para a inclusão de crianças/jovens na comunidade escolar, ao colaborar no 

desenvolvimento dos três domínios fundamentais do comportamento: cognitivo 

(capacidades intelectuais); afetivo (sentimentos, opiniões, atitudes, crenças, 

valores, interesses, desejos); e psicomotor (desempenho motor e forma física). 

Assim, a EF promove também melhorias de ordem social, como é o caso da 

partilha, cooperação, respeito pelas regras de grupo, podendo 

consequentemente estes valores melhorar o rendimento escolar (Taras cit. por 

Oliveira, 2009).  

Todavia, ao longo dos anos, tem se verificado um decréscimo do valor da EF na 

escola, sendo de salientar, que esta disciplina tem sentido dificuldade em 

encontrar a sua legitimação. A história da disciplina escolar de EF é uma história 

de quase dois séculos, que permanentemente necessita de se fundamentar e 

legitimar, relevando a sua presença entre as disciplinas escolares (Bento, 1999). 

Esta fundamentação e legitimação obrigam a uma redescoberta dos objetivos da 

EF na escola, de repensar práticas e os motivos do currículo (Matos, 2012). 

Sempre foi vista pela demais sociedade como uma disciplina menos importante 

no currículo de um aluno, dentro e fora da comunidade escolar. O Decreto-lei nº 

139/2012 veio retirar de forma injustificável e arbitrária a classificação da EF no 

final do ensino secundário do cálculo das médias, quer de acesso ao ensino 

superior, quer do final do próprio ensino secundário, espelhando uma 

inqualificável visão sobre o papel e importância, quer da avaliação, quer da EF, 

ao longo da escolaridade das nossas crianças e jovens, bem como no currículo 

nacional.  

Uma das questões levantadas é que a EF prejudica a média a alguns alunos. 

Mas o facto de haver uma minoria de alunos (e é mesmo de uma minoria que se 

trata) cujo investimento académico ao longo da sua escolaridade é assente em 

algumas áreas que não a EF, jamais poderá ser imputado à EF mas sim ao 

(des)investimento nesta área disciplinar ao longo de 12 anos de escolaridade, 

pois é este desinvestimento que tem levado a que, no final da sua escolaridade 

de nível secundário, os seus resultados na EF fiquem aquém dos obtidos noutras 

disciplinas, baixando naturalmente a sua média. 
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Sabemos hoje através da investigação, que a proposta de tempo em que foram 

elaborados os programas de EF, isto é, 3 aulas semanais em dias diferentes. 

Passados vinte e dois anos da primeira reforma, está sobejamente comprovado 

pela unanimidade e multiplicidade de trabalhos de investigação publicados sobre 

o tema e por posições da Organização Mundial de Saúde (OMS), da European 

Physical Education Association (EUPEA), da UNESCO e outras organizações. 

A este respeito, o parlamento europeu, através de uma das suas resoluções em 

2007, exortou todos os governos dos países da União Europeia a reforçar a EF 

nos seus currículos em pelo menos três aulas em dias diferentes, devendo as 

escolas ser incentivadas a ir além deste objetivo considerado mínimo.  

A manterem-se estes critérios de acesso ao ensino superior, esta atribuição de 

um estatuto de exceção à EF no contexto das demais disciplinas está a conduzir 

a situações nada desejáveis. Para além de todas as questões associadas à 

saúde e à educação do ser humano no âmbito das atividades físicas, está a 

promover atitudes de pouco investimento na disciplina por parte dos alunos. 

(Ferro & Lourenço, 2015). Desta forma, o empenho e a dedicação dos alunos 

pode-se tornar bastante inferior. 

Se considerarmos as recomendações da OMS, anteriormente mencionadas, e 

as recomendações de todas as entidades de saúde, a EF torna-se um caminho 

necessário a seguir. 

Por este motivo, considerei fundamental perceber a importância que os alunos, 

do ensino secundário, atribuem à disciplina de EF. Mais especificamente, 

analisar as perceções sobre a importância da Educação Física por parte dos 

alunos e perceber as razões das opiniões e perceções dos alunos, de modo a 

mais tarde, enquanto professor, ser possível refutar e mostrar que a nossa 

disciplina é realmente importante. 
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5.4 Metodologia 

 

5.4.1 Participantes 

Os participantes a que se destinou o questionário foi de 86 alunos, que 

frequentaram do 10º ao 12º ano de escolaridade. Foi decidido apenas o ensino 

secundário visto que são os alunos com mais vivências escolares. O questionário 

foi aplicado numa Escola da Póvoa de Varzim. 

Um total de 19 alunos frequentavam o 10º ano, 25 o 11ºano e 42 o 12ºano. 

No que concerne ao género dos inquiridos eram 44 raparigas e 42 rapazes onde 

a idade dos mesmos variava entre os 16 e os 20anos de idade. 

 

5.4.2 Desenho de estudo 

Foi utilizada uma metodologia mista, isto é, foram realizados métodos 

quantitativos e qualitativos. Estas metodologias distintas foram aplicadas em 

dois momentos distintos.  

Inicialmente, foi aplicado um questionário a oitenta e seis alunos do ensino 

secundário e, realizada a análise desses resultados foram efetuadas entrevistas 

a nove alunos desses oitenta e seis. 

 

5.4.3. Recolha de dados 

A escola escolhida para a aplicação do estudo foi a Escola Secundária Rocha 

Peixoto, na Póvoa de Varzim. Desta forma foi realizada um pedido de 

autorização à direção da Escola, conforme o Anexo 3, para a aplicação do devido 

questionários aos alunos de turmas do ensino secundário. 

Após essa autorização seguiu-se um pedido de autorização a ser entregue aos 

Encarregados de Educação dos Inquiridos, que se encontra em Anexo 4. Só 

após a presença dessa autorização é que o estudo poderia iniciar. 

Neste Estudo foram utilizados para a recolha de dados um questionário e 

entrevistas. Ou seja, no que toca à metodologia quantitativa foram utilizados 

questionários com o intuito de perceber qual era o entendimento dos alunos à 

cerca da importância da disciplina de EF. Em relação a metodologia qualitativa 
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foram utilizadas entrevistas a alguns alunos de modo a perceber a razão da sua 

conceção no que diz respeito à disciplina de EF. 

Assim sendo, nos questionários foram realizadas perguntas de resposta rápida 

pois estes têm o intuito de transformar em dados toda a informação pretendida. 

Como Tuckman (2000) refere, ao realizar um questionário deve-se utilizar 

questões diretas, especificas e claramente formuladas. 

Posto isto, depois de analisar os questionários foi decidido realizar entrevistas 

aos alunos onde as respostas suscitaram interesse, percebendo algumas das 

suas respostas. Assim, foi decidido realizar uma perguntas aos alunos onde as 

respostas recorriam entre a importância da EF e a pouca importância da 

disciplina, dividindo assim em dois grupos. Desta forma foi possível verificar qual 

a razão da atribuição de importância por parte dos alunos à disciplina de EF. 

 

5.4.4. Apresentação e discussão dos resultados 

A análise do resultado dos questionários permitiu perceber a importância que os 

alunos atribuem à disciplina de EF. De forma muito geral, a maioria dos alunos 

consideram as a disciplina importante, mas com menor importância 

comparativamente às outras. 

O Quadro 1, contém todas as perguntas realizadas no questionário. Verificando 

esse mesmo Quadro, primeiramente, é possível ver que existem várias 

concordâncias entre os alunos. Podemos verificar uma grande parte dos 

inquiridos gosta de frequentar a escola, gostam de EF, pensa que devia contar 

para a média de acesso ao ensino superior, escolheriam a disciplina de EF caso 

fosse opcional.  
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Tabela 1- Resultados dos questionários sobre a imprortância atribuida pelos alunos à disciplina de 
Educação Físcia. 

 

 

Relativamente ao tema principal, a importância da disciplina de EF, podemos 

observar que são poucos os alunos que consideram pouco importante a 

disciplina. Isto demonstra que a maioria dos alunos inquiridos tem noção dos 

benefícios e da vantagem que a disciplina fornece. Apesar dos alunos 

considerarem uma disciplina importante, quando comparada às demais torna-se 

numa disciplina secundária. Num estudo realizado por Monteiro (2009) que 

procura relacionar a Matemática com a EF, comprova que ambas servem de 

complemento uma da outra, e que a prática da EF têm relação direta no 

rendimento em Matemática, na medida em que esta constrói processos 

cognitivos que levam ao raciocínio lógico e à tomada de decisão. 

Perante esta situação através do questionário não foi permitido perceber 

concretamente qual a razão de consideraram a EF uma disciplina menos 

importante que as restantes, mas sem dúvida alguma que este é um facto que 

nos deve preocupar, enquanto futuros professores de EF. É fundamental, 

reconhecer o valor da EF dentro da escola, principalmente quando, a 

Perguntas %Sim %Não %Menor %Igual %Maior Média 

1- Gostas de frequentar a escola? 75,60% 24,40%     

2- Gostas de EF? 84,89% 15,11%     

3- Qual foi a tua nota no ano passado?      16,1 

4- Praticas alguma modalidade? 52,33% 47,67%     

5- Achas que a EF deveria contar para a média? 81,4% 18,60%     

6- Qual a importância que dás à EF na tua formação?   8,24% 31,39% 58,14%  
7- Qual a importância da EF comparando c/ as outras 
disciplinas   43,02% 43,02% 13,96%  
8- Grau de preferência comparando c/ as outras 
disciplinas   15,12% 38,37% 46,51%  

9- Caso fosse opcional, escolherias EF? 79% 20,93%     

10- O teu empenho em EF é o mesmo que nas outras 
disciplinas? 53% 46,51     

10.1- O teu empenho em EF seria maior caso contasse 
para a média? 96,51% 3,49%     
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personalidade, o caráter, o conhecimento do próprio corpo e este no contexto 

social, estão a ser construídos. A EF é a educação através do movimento, e 

como Pangrazi (2003) refere, não basta educar os alunos academicamente, 

também têm de ser educados fisicamente.  

Por sua vez, no que toca ao gosto da EF comparativamente com as outras 

disciplinas, grande parte dos inquiridos têm preferência pela disciplina de EF, o 

que demonstra exatamente os momentos de alegria e relaxamento que esta 

disciplina favorece. A EF encerra possibilidades de ser uma das disciplinas a que 

os alunos atribuem maior preferência (Bento 1990). Um dos grandes objetivos 

dos professores, em geral, é dar momentos de satisfação aos alunos enquanto 

estes aprendem, e estes resultados são a prova de que o trabalho dos 

professores de EF está a ser bem executado na área da satisfação e prazer que 

proporciona aos alunos. 

Uma das questões onde existiu maior disparidade de respostas foi na pergunta 

sobre se o empenho nas aulas de EF era diferente do conseguido nas outras 

áreas. Foram muitos os alunos que consideraram que o seu empenho em EF foi 

inferior. Esta é uma questão que nos devemos colocar enquanto profissionais, e 

por isso, ao longo de todo o estudo fui tentando encontrar respostas. Pensei 

então: será que se a disciplina de EF contasse para a média final de acesso ao 

Ensino Superior o empenho por parte dos alunos seria maior? Surgindo então 

esta questão pertinente, a resposta maioritária foi afirmativa e que realmente o 

empenho nas aulas de EF aumentaria caso a disciplina contasse para a média 

de acesso ao ensino superior com a quase totalidade de resposta dos inquiridos.  

Posso então com isto considerar que o facto de esta disciplina não se reger pelas 

mesmas ideologias das outras disciplinas, acarreta consequências drásticas no 

processo de aprendizagem do aluno. 

Para concluir, é de ressaltar que mesmo atribuindo elevada importância à EF, a 

maior parte dos alunos considerou-a como uma disciplina inferior, tendo em 

conta as restantes. Perante esta situação, ficou decidido ir em busca de mais 

respostas realizando entrevistas aos alunos. 

Através das entrevistas, foi possível verificar o que realmente os alunos pensam 

sobre a disciplina e a importância que a EF tem para eles. 
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Na análise decidi dividir em 2 grupos: Os alunos que consideram a disciplina 

importante, igual ou superior às restantes, e aqueles que vêm como uma 

disciplina menos importante. 

 

Disciplina Importante: 

Ao longo das entrevistas foi possível verificar que os alunos que consideravam 

a EF uma disciplina importante conseguiram alcançar nas suas respostas 

exatamente o que eu estava à espera. Os alunos consideram a EF uma disciplina 

importante, não pelos conteúdos, mas pelas vantagens que a disciplina fornece, 

nomeadamente a nível social de contexto. Exemplo disso está abaixo descrito. 

“…A EF não tem uma importância tão didática como todas as outras disciplinas, 

mas acaba por desenvolver os laços entre a turma, onde temos oportunidade 

para nos conhecermos melhor, sendo uma aula mais descontraída…”Miguel 

Para além dos níveis sociais, a disciplina de EF promove também a prática do 

exercício físico e saúde, melhorando a condição física, sendo a única disciplina 

que utiliza o corpo como forma de aprendizagem. Para Bento (1987), educar os 

alunos para uma atitude ativa na vida é um principio pedagógico fundamental 

que todos devem ter em consideração. Por este motivo, é necessário que os 

alunos percebam a necessidade de instalação, cada vez com mais carga horária, 

de mecanismos que protejam a sua saúde num futuro próximo. E como 

sabemos, o mesmo só se conseguirá traduzir através de estratégias de 

promoção de saúde, que não passam apenas pelas entidades profissionais na 

área da saúde como as instituições, governos e organizações da sociedade civil, 

passam também pelas mãos dos professores de EF, já que eles possuem um 

contato de primeira linha com a população ainda jovem, podendo encontrar 

respostas para as eventuais desigualdades em saúde do futuro. “A EF dá-nos a 

liberdade física e até melhora a condição física, sendo muito mais que os 

conteúdos abordados...”Miguel 

Para Matos (2012, p. 171) “a disciplina de Educação Física desempenha um 

papel único e insubstituível dado que é a única disciplina do currículo escolar 

que representa os interesses corporais na escola”. Apesar disso, os alunos têm 

a plena noção de que a disciplina não é suficiente para a condição física e saúde 
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de cada aluno.“… A nível físico e da saúde a disciplina de EF não faz milagres, 

devemos manter um certo ritmo de exercício físico no quotidiano. “Gabriela. 

Ao longo das entrevistas pude verificar que estes alunos consideram que a 

disciplina de EF ajuda a melhorar o trabalho de grupo não só dentro da disciplina 

como para o resto da vida. 

“ …Através da EF conseguimos melhorar o trabalho de grupo… Todas as 

disciplinas têm a sua importância, preparando os alunos para o resto da 

vida...”Hélder. 

É possível verificar que os motivos em que os alunos se suportam para 

considerarem a disciplina de EF importante são a vertente social, física, saúde e 

mental. Foi visível que têm consciência de que a EF é, como disse um 

entrevistado, “… a Educação Física é muito mais para além dos conteúdos 

abordados…”.Tatiana. 

Posto isto, os alunos que consideram a EF uma disciplina importante, visam as 

vantagens a nível social, deixando de por vezes de parte, e com menor 

importância, os conteúdos programáticos.  

 

Disciplina Menos Importante: 

Os alunos consideram a EF uma disciplina menos importante devido a vários 

fatores, um deles prende-se com o facto de não contar para o somatório da 

média de acesso ao ensino superior, mais uma vez, foi uma das razões que 

todos referiram. Ou seja, consideram uma disciplina menos importante pelo 

simples facto de não contar para a sua média. 

Como refere a Bruna, uma das participantes das entrevistas, a EF denomina-se 

como uma disciplina importante por vários fatores, no entanto, por não contar 

para a média final de curso esta disciplina é colocada em segundo plano, 

relativamente às outras. “…Acho importante porque é uma disciplina mais 

descontraída, e dá para melhorar as relações com os nossos colegas e ainda 

perder algumas calorias! Ajuda-nos ainda a trabalhar em equipa…Só não é tão 

importante como as outras disciplinas porque não conta para a média, pois os 

alunos iam-se esforçar mais.” Bruna  
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 Este é um facto que nos deve preocupar enquanto futuros professores pois 

poderíamos ter nas aulas alunos com empenho e motivação superiores caso a 

sua nota tivesse importância para as suas médias de acesso. Como relata a 

seguinte aluna , “…Não é uma disciplina tão importante como as outras porque 

não conta para a nossa média, tendo de nos aplicar mais nas outras disciplinas… 

Se contasse para a média de acesso ao ensino superior, o meu empenho 

certamente seria superior…” Luisa. 

Assim para além de os alunos considerarem o fator média como principal causa 

do decréscimo de importância da disciplina, podemos verificar que por 

consequência o empenho nas aulas também diminui, porque a nota mínima 

serve para muitos dos alunos nos tempos que correm. 

Posto isto, a ideia que ficámos após esta análise é a de que “…A importância é 

menor porque a EF não conta para a média…” e após uma visão e leitura 

aprofundada das entrevistas, foi curioso verificar que ao longo das mesmas as 

opiniões iam-se modificando. Sem dúvida que a entrevista ajudou a perceber o 

porquê das respostas no inquérito e verificar melhor o grau de importância que 

os alunos dão à disciplina de EF, visto que nos questionários não foi possível 

perceber qual a razão de determinadas respostas. 

No que toca aos alunos que atribuem importância à disciplina, as suas respostas 

foram ao encontro das vantagens psicossociais que a disciplina fornece. De 

facto, tal como nos refere Mesquita (2004), o desporto e a EF é uma ferramenta 

imprescindível na formação integral dos alunos, uma vez que dá resposta às 

aptidões físicas e motoras, mas também a questões éticas, afetivas e sociais. 

Por sua vez, as respostas dos alunos que atribuem menor importância à 

disciplina de EF, basearam-se na questão de a nota não contar para o somatório 

da média de acesso ao ensino superior, mesmo eles estando condescendentes 

com esse fator. 

Foi possível perceber exatamente as razões das respostas dos alunos no 

questionário, permitindo-me perceber algumas das respostas dos mesmos no 

questionário, de maneira a aprofundar mais os conteúdos. Assim, para além de 

perceber a importância atribuída à disciplina de EF, compreendi o porquê dessa 
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atribuição. Foi interessante ver o raciocínio dos alunos, ao longo da entrevista, a 

cerca da nossa disciplina. 

É de destacar a enorme importância do docente na criação de hábitos num 

aluno, e o professor de EF deve ter a preocupação de proporcionar experiências 

positivas fazendo com que eles possam vir a ter estilos de vida mais saudáveis 

e autónomos. Se conseguirmos que os alunos adotem estilos de vida ativos 

poderemos também estar a contribuir para o crescimento da importância 

atribuída à disciplina de EF (Corbin, Ernst e Pangrazi 1998). 

 

5.5. Conclusões 

A EF ao longo dos anos tem sentido dificuldades na sua legitimação, sendo 

muitas vezes considerada uma disciplina secundária. Assim sendo, decidiu-se 

perceber, através de um estudo de investigação, qual seria a opinião dos alunos 

acerca deste assunto, para ter uma noção mais concreta de quais os conceitos 

e pensamentos que se encontram enraizados nas mentalidades dos nossos 

jovens adultos contemporâneos. 

Assim, foi possível observar com este estudo de investigação, que os alunos dão 

importância à disciplina, apesar de considerarem uma disciplina secundária. A 

razão dessa opinião deve-se ao facto de a disciplina de EF não contar para as 

suas médias de acesso ao ensino superior. Por sua vez, os alunos que deram 

real importância à disciplina, mostraram que a EF é muito mais para além dos 

conteúdos programáticos, dando assim grande valor aos fatores socias que a 

disciplina favorece. 

Assim, cabe mais uma vez a nós enquanto profissionais, conseguir modelar 

estas mentalidades, para que um novo conceito com o passar dos anos se vá 

formando. E é estreitamente necessário que esse seja um conceito carregado 

de amplitude a todos os níveis de intervenção. Porque a EF é isso mesmo. 

Permite fornecer uma cultura corporal de movimento, promovendo também a 

qualidade de vida do aluno. 

Verifiquei, então, através de uma metodologia mista utilizada para perceber o 

grau de importância atribuído, bem como conhecer a justificação dessa 

atribuição, a maioria dos alunos considera esta disciplina importante. No entanto, 
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se a mesma for equiparada às restantes, denotei uma certa desvalorização da 

primeira. 

Numa fase posterior, nas entrevistas, decidi tentar perceber quais as razões que 

levaram os alunos a pensar nesta disciplina como algo que deva carecer do 

mesmo empenho e motivação do universo total de disciplinas. Com isto, e depois 

da análise dos dados recolhidos, posso afirmar que os alunos ainda não estão 

com as mentalidades predispostas sobre a necessidade da EF na formação do 

indivíduo, justificando eles este fato através desta disciplina não pertencer nas 

contagens de médias para o acesso ao ensino superior.  

A principal limitação do estudo de investigação deveu-se ao facto de as 

autorizações dos Encarregados de Educação, para além de atrasarem toda a 

minha investigação, fizeram com que fosse realizada apenas a oitenta e seis 

alunos, visto que foi apenas este o número de alunos que me entregou as 

autorizações. 

Tentar perceber quais os fatores que influenciam o conceito apriori formado de 

EF pelo aluno e como poderemos alterar esses mesmos fatores, será uma das 

minhas sugestões para trabalhos futuros na área. 

Assim, e para finalizar, considero que seja mandatário um despertar de 

consciência. Numa primeira fase, um despertar que diga respeito a nós enquanto 

profissão, e quais as metas e objetivos a que nos propomos atingir para a 

valorização da mesma. Numa segunda fase, é importante termos consciência 

das dificuldades que a modificação de conceitos tão fortemente enraizados na 

nossa sociedade acarreta. No entanto, é preciso investir nesta mudança. 
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6. CONSIDERAÇÕES FINAIS E PERSPETIVAS PARA O 

FUTURO 

No decorrer deste ano vários aspetos enriqueceram o meu percurso, considero 

ter atingido os objetivos delineados para a consecução do presente relatório, os 

resultados de aprendizagem preconizados para o EP e consequentes objetivos 

delineados numa fase inicial e que pautaram o mesmo estágio. Desenvolvi todas 

as atividades definidas permitindo-me a consolidação das competências 

relacionais, técnicas e éticas, através do esforço e dedicação.Tanto a 

importância da planificação como a preocupação com as formas de 

comunicação, o aumento de conhecimento, o ensino em variados contextos, a 

utilização de diferentes modelos de ensino, a avaliação e relação com toda a 

comunidade escolar, são exemplos da minha prática profissional que se 

tornaram parte essencial de todo o meu processo de aprendizagem. Estas 

aprendizagens persistentes foram o alicerce na consecução do meu objetivo 

primordial: proporcionar aprendizagens através de uma consciencialização 

efetiva da matéria de ensino. 

De forma global, faço uma apreciação bastante positiva deste estágio como fonte 

aplicada e integrada de consolidação de competências num contexto onde a 

promoção da saúde tem um enorme poder sobre a comunidade que se encontra 

ainda saudável. 

Assim sendo, este ano letivo constituiu uma das etapas mais importantes da 

minha vida, nos mais variados aspetos, já que iniciei como um adolescente com 

poucas responsabilidades e à medida que o final do EP se aproximava, fui-me 

tornando num jovem adulto já carregado de deveres e compromissos. Consegui 

tornar-me num profissional mais capaz e confiante, uma vez que atingi 

competências de caráter relacional e humano, de caráter autorreflexivo e 

consequente adoção de estratégias. Devido ao enorme impacto que teve na 

minha educação enquanto indivíduo unipessoal, posso mesmo afirmar que 

desenvolvi competências pessoais ligadas a como “ser uma pessoa melhor”. 

Falando em perspetivas para o futuro, e apesar de ter em conta a dificuldade da 

conjetura profissional dos dias de hoje, posso afirmar com toda a certeza que 
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pretendo manter-me ligado a esta área profissional tão crucial no 

desenvolvimento de um indivíduo, como é a EF. Num futuro mais próximo, irei 

vocacionar as minhas competências para outras vertentes no mundo da 

atividade física, nomeadamente o fitness, continuando o meu percurso de 

Personal Trainer, sem nunca descurar e ambicionar aquela primeira área de 

formação. Ainda assim, penso que com a vontade e dedicação que serão 

indubitavelmente necessárias numa próxima fase, irei conseguir cumprir os 

meus objetivos enquanto Professor de EF, já que uma das questões que me 

levou a continuar este percurso foi ela mesma “se não lutarmos já por aquilo que 

queremos, será que alguma vez iriamos conseguir?” 

Para terminar, realço que o EE pode (e deve) ser ajudado neste percurso na 

procura da excelência, sobretudo nesta fase inicial do desenvolvimento 

profissional. A ajuda externa, da PC e PO principalmente, foi bastante importante 

na promoção de uma autoavaliação permanente. Mas a excelência constitui-se 

como um horizonte que só será alcançada quando estiver em condições de 

analisar o meu trabalho, reconhecendo o mérito, corrigindo os erros ou as 

omissões e assim modificar o comportamento profissional, melhorando-o até ao 

nível excelente. Fazê-lo, não apenas porque o contexto organizacional assim o 

determinou, mas porque isso corresponde às minhas escolhas pessoais, 

fundamentadas no valor da excelência do exercício profissional. E é neste 

sentido que anseio em desenvolver a minha prática profissional. 

“Eles não sabem, nem sonham, 

                                                                                            que o sonho comanda a vida. 

    Que sempre que um homem sonha 

                                                                                 o mundo pula e avança 

                                                                          como bola colorida 

    entre as mãos de uma criança.” 

 

                                      António Gedeão 
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ANEXOS 
 

Anexo 1 - Ficha de inscrição para o torneio de Boccia 

 

Ficha de Inscrição 

  
TORNEIO: “BOCCIA COM A ROCHA” 

 

Nome da Equipa participante:  
   

Cidade:  
 
Número de Acompanhantes: 
 
Número de Treinadores:  
 
 

        Categoria a que se inscreve 
 
 
 

1. _____________________________ 

2. _____________________________ 

3. _____________________________ 

4. _____________________________ 

5. _____________________________ 

6. _____________________________ 

7. _____________________________ 

8. _____________________________ 

9. _____________________________ 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

BC1 /BC2 BC3/BC

4 

Nome do 

Jogador 



xx 
 

 

TOTAL DE PESSOAS QUE VÃO PARTICIPAR NO TORNEIO:  
 
Nome e contacto do Responsável:  
 
 
 
 
 
As inscrições acabam no dia 15 de Fevereiro  2016 
 
 

Alguma dúvida contactar:  

E-mail: joao_rodrigues5@hotmail.com 

Contacto: 966622823 – Prof. António Castro     
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Anexo 2 Carta à Cominicação Social 

 

Comunicação Social 

 

Data: 15/02/2016 

 

Exmo (a)(s). Senhor (a)(es),  

 Somos Professores Estagiários da Escola Secundária de Rocha Peixoto, estamos 

a dinamizar a modalidade de Boccia com a realização de um torneio para atletas 

portadores de deficiência, no dia 20 de Fevereiro de 2016, todo o dia. Este contará com a 

presença de alguns dos melhores atletas nacionais da modalidade. 

O nosso sucesso e o deste tipo de população são fruto da preciosa colaboração das 

entidades e amigos que, como V.Exa, estão solidários e que desde já agradecemos. 

Com os melhores cumprimentos, 

 

  P´la Organização      

Prof. António Castro  

João Rodrigues, João Figueiredo, Rui Novais     
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Anexo 3 -Carta à Direção da Escola 

 

Exmo. Sr. Diretor da Escola Secundária de Rocha Peixoto  

Data: 08/04/2016 

Venho por este meio solicitar autorização para realizar um inquérito 

relativo ao meu projeto de estudo, parte fundamental no meu relatório de estágio. 

Este inquérito apenas irá ser aplicado a duas turmas do 10ºano, duas turmas do 

11ºano e duas turmas do 12º ano, na disciplina de Educação Física, durante o 

3º período. 

 Todos os dados recolhidos têm objetivo exclusivo de realização deste 

estudo, de forma a enriquecer o meu portefólio e relatório de estágio, elemento 

fundamental da minha avaliação final.  

Comprometo-me ainda, que todos os conteúdos a mim disponibilizados, 

não serão publicados em qualquer outro documento para além do portefólio e 

relatório de estágio, e em momento algum os alunos serão identificados.  

 Agradecendo desde já a vossa atenção, 

Com os melhores cumprimentos, 

                 O Estudante Estagiário 

                                                    

_____________________________ 

            

A Professora Cooperante 

                                                                       

____________________________
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Anexo 4 - Carta aos Encarregados de Educação 

 

Eu, João Manuel Silva Pereira Rodrigues, estudante estagiário de Educação 

Física, venho por este meio solicitar aos Encarregados de Educação dos alunos do     

º     da Escola Secundária Rocha Peixoto, a autorização para realizar um inquérito aos 

vossos educandos.  

 Todos os dados recolhidos serão com o objetivo exclusivo de enriquecer o 

meu portefólio e relatório de estágio, elemento fundamental da minha avaliação final. 

Comprometo-me ainda, que todos os conteúdos a mim disponibilizados, 

não serão publicados em qualquer outro documento para além do portefólio e 

relatório de estágio, e em momento algum os alunos serão identificados. 

 

Grato pela vossa compreensão e com os melhores cumprimentos,   

 

O professor Estagiário    

  ____________________________ . 

 

Eu, _________________________________________ Encarregado de Educação do 

aluno, _________________________________________, autorizo/Não autorizo, a 

realização de um inquérito ao meu educando. 

O Encarregado de Educação, 

_______________________________________.
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Anexo 5 - Questionário realizado aos alunos sobre a Importância 
atribuída à disciplina de Educação Física. 

 

Importância atribuída à disciplina de 

Educação Física  

 

Elementos de Identificação: 

Nome:_______________________________________________________ 

Sexo: Masculino. _____   Feminino: ______ 

Nível de Escolaridade: ______________       Idade : _______ 

____________________________________________________________ 

Nos quatro itens em cada questão, assinale com um “X” na resposta pretendida. 

1. Gostas de frequentar a escola? Sim___ Não___              

2. Gostas da disciplina de Educação Física? Sim___ Não ___ 

3. Que nota tiveste a Educação Física no ano letivo 2014/2015? ________  

4. Praticas alguma modalidade desportiva? Sim___ Não___  

5. Achas que a Educação Física deveria contar para a tua média no acesso ao ensino superior? 

Sim___ Não_ 

Este questionário insere-se num estudo de investigação em curso e destina-se à 

recolha de dados de forma a conhecer as perceções dos alunos em relação à importância 

da disciplina de Educação Física (E.F.). 

É importante que responda a todas as questões. 

A sua colaboração merece os maiores agradecimentos. 
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6. Qual a importância da E.F. na sua formação a nível do ensino secundário? 

 Muito importante                ______ 

 Importante                          ______ 

 Algo Importante                  ______ 

 Pouco Importante         ______ 

 Sem qualquer importância  ______ 

No item que se segue, assinale com um círculo o algarismo que representa a afirmação que 

melhor se adequa ao seu caso. 

 

7. Qual a importância da E.F. relativamente às seguintes disciplinas? 

 Matemática 1 2 3 4 5 

 Geografia 1 2 3 4 5 

 Português 1 2 3 4 5 

 História 1 2 3 4 5 

 Língua Estrangeira 1 2 3 4 5 

 Economia A 1 2 3 4 5 

 Filosofia 1 2 3 4 5 

 Outra. Qual? ___________________ 1 2 3 4 5 

 

No item que se segue, assinale com um círculo o algarismo que representa a afirmação que 

melhor se adequa ao seu caso. 

 

 

 

8. Qual o seu grau de preferência da E.F. relativamente às outras disciplinas? 

 Matemática 1 2 3 4 5 

 Geografia 1 2 3 4 5 

 Português 1 2 3 4 5 

 História 1 2 3 4 5 

 Língua Estrangeira 1 2 3 4 5 

 Economia A 1 2 3 4 5 

1= muito menor      

2= menor     

3= igual           

4= maior   

5=muito maior 
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 Filosofia 1 2 3 4 5 

 Outra. Qual? ___________________ 1 2 3 4 5 

 

9. Escolherias a disciplina de E.F. se esta fosse de carácter opcional? 

Sim ______      Não ______ 

 

10. O teu empenho nas aulas de Educação Física é o mesmo que nas outras disciplinas? Sim___    

Não___ 

 

Caso na questão anterior tenhas respondido “Não” responde à questão seguinte 

Se a nota de Educação Física contasse para a média de acesso ao ensino superior o teu 

+empenho seria maior? Sim___ Não___ 

 



 

 


