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Resumo 

O Relatório de Estágio foi mais um complemento na minha formação para o 

ensino da Educação Física, que me permitiu recordar e refletir algumas 

experiências importantes neste meu processo de desenvolvimento profissional. 

Pela riqueza das aprendizagens adquiridas ao longo destes anos de profissão, 

para a elaboração deste documento optei por incluir certas vivências, desde do 

meu ano de estágio até ao presente ano letivo, centrando a minha narrativa em 

três escola públicas da Região Autónoma dos Açores. Com efeito, neste 

documento procuro retratar com muito esforço, alguns receios e incertezas, 

mas também muitas alegrias, conquistas e superações, junto dos agentes que 

são para mim a principal fonte de motivação e de aprendizagem. O presente 

relatório encontra-se dividido em cinco grandes capítulos: Introdução; 

Enquadramento Biográfico; Enquadramento da Prática Profissional; Realização 

da Prática Profissional; e Conclusão. Na introdução encontra-se o 

enquadramento e a estrutura do presente documento. No enquadramento 

biográfico é relatada toda a minha história, antes do ingresso na formação 

inicial, onde procuro entender o que me levou a escolher o ensino de Educação 

Física. No enquadramento da prática profissional, procuro contextualizar a 

minha atividade profissional na escola, apresentando algumas características 

tanto dos espaços (escolas onde exerci funções de docente), como da 

comunidade educativa, principalmente, dos alunos com quem trabalhei. Na 

realização da prática profissional apresento uma breve reflexão sobre alguns 

dilemas vivenciados ao longo do processo de ensino e aprendizagem das 

minhas turmas e algumas experiências resultantes das atividades 

concretizadas na última escola onde exerci funções. Noutro capítulo, decidi 

ainda integrar um estudo sobre a Motivação dos alunos para a prática das 

aulas de Educação Física, tendo em conta diferentes fatores, como: a região 

da escola (Região Autónoma dos Açores e Portugal Continental); o sexo dos 

alunos, o ciclo de ensino e a prática desportiva. Por último, nas conclusões 

apresento algumas ilações de todo o trabalho realizado neste relatório e de 

toda a minha experiência enquanto professora de Educação Física.  

PALAVRAS-CHAVE: EDUCAÇÃO FÍSICA, MOTIVAÇÃO, TEORIA DE 

AUTODETERMINAÇÃO, DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL.
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Abstrat 

 

The Internship Report was another complement in my training for the teaching 

of Physical Education, which allowed me to remember and reflect some 

important experiences in this process of professional development. Due to the 

richness of the learning acquired during these years of profession, in the 

preparation of this document, I have chosen to include certain experiences, 

from my year of internship to this school year, focusing my narrative on three 

public schools in the Autonomous Region of the Azores. Indeed, in this 

document I try to portray with great effort, some fears and uncertainties, but 

also many joys, achievements and overcomes, along with the agents who are 

the main source of motivation and learning for me. This report is divided into 

five main chapters: Introduction; Biography; Professional Practice Framework; 

Realization of Professional Practice; And Conclusion. In the introduction the 

framework and the structure of the present document are found. In the 

biographical context my entire story is told, before entering the initial formation, 

where I try to understand what led me to choose the teaching of Physical 

Education. In the framework of professional practice, I try to contextualize my 

professional activity in school, presenting some characteristics both of the 

spaces (schools where I worked as a teacher) and of the educational 

community, mainly, of the students with whom I worked. In the practice of 

professional practice I present a brief reflection on some dilemmas experienced 

throughout the teaching and learning process of my classes and some 

experiences resulting from the activities carried out in the last school where I 

worked. In another chapter, I decided to integrate a study on the motivation of 

students to practice Physical Education classes, taking into account different 

factors, such as: the region of the school (Autonomous Region of the Azores 

and Mainland Portugal); The sex of the students, the teaching cycle and the 

practice of sports. Finally, in the conclusions I present some lessons of all the 

work done in this report and of all my experience as a Physical Education 

teacher. 

KEYWORDS: PHYSICAL EDUCATION, MOTIVATION, THEORY OF SELF-
DETERMINATION, PROFESSIONAL DEVELOPMENT.
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1. Introdução  

A realização deste relatório enquadra-se no âmbito da unidade curricular 

de Estágio Profissional (EP), inserida no segundo ano do 2º Ciclo em Ensino 

de Educação Física (EF) nos Ensinos Básico e Secundário, no ano letivo 

2015/2016. A aprovação desta unidade curricular é concedida através da 

classificação positiva da prática de ensino supervisionada e da defesa do 

respetivo relatório de estágio. No entanto, uma vez que sou estudante 

licenciada ao abrigo do sistema anterior ao Processo de Bolonha, para adquirir 

o certificado de habilitação do 2º Ciclo de Ensino de Educação Física dos 

Ensinos Básicos e Secundários solicitei o reconhecimento e respetiva 

creditação de formação adquirida anteriormente, sendo dispensada da Prática 

Pedagógica supervisionada, mas não da redação do relatório de estágio 

profissional. Este documento contém, assim, uma reflexão sobre algumas das 

atividades desenvolvidas durante os meus 14 anos de atividade profissional, 

como professora de EF, estando dividido em cinco grandes capítulos: 

Introdução, Enquadramento Biográfico, Enquadramento da Prática Profissional, 

Realização da Prática Profissional, e Conclusão. Na introdução encontra-se o 

enquadramento e a estrutura do presente documento. No enquadramento 

biográfico é relatada toda a minha história, antes do ingresso na formação 

inicial, onde procuro entender o que me levou a escolher o ensino de Educação 

Física. No enquadramento da prática profissional, procuro contextualizar a 

minha atividade profissional na escola, apresentando algumas características 

tanto dos espaços (escolas onde exerci funções de docente), como da 

comunidade educativa, principalmente, dos alunos com quem trabalhei. Na 

realização da prática profissional apresento uma breve reflexão sobre alguns 

dilemas vivenciados ao longo do processo de ensino e aprendizagem das 

minhas turmas e algumas experiências resultantes das atividades 

concretizadas na última escola onde exerci funções. Noutro capítulo, decidi 

ainda integrar um estudo sobre a Motivação dos alunos para a prática das 

aulas de Educação Física, tendo em conta diferentes fatores como: a região da 

escola (Região Autónoma dos Açores e Portugal Continental), o sexo dos 

alunos, o ciclo de ensino e a prática desportiva. Por último, nas conclusões 

apresento algumas ilações de todo o trabalho realizado neste relatório e de 
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toda a minha experiência enquanto professora de Educação Física. A 

pertinência do estudo prende-se com o facto de observar, ao longo dos anos 

que exerço a função de professora, que existe um grande número de alunos 

desmotivados para a prática das aulas de Educação Física. Como tal, este 

estudo tem como objetivo averiguar os fatores motivacionais dos alunos para a 

prática das aulas de Educação Física.  
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2. Enquadramento Biográfico 

Sempre fui uma pessoa muito ativa e sempre gostei de desporto e de 

EF, por isso quando me questionavam “O que queres ser quando fores 

grande?”, não mostrava qualquer dúvida e logo respondia, “Quero ser 

professora de EF!”. Pois bem, hoje, já quase passada uma década, encontro-

me a fazer precisamente o que sempre sonhei fazer, ser professora de EF. 

Fazendo, assim, uma breve retrospetiva das minhas vivências percebo 

que este desejo de ser professora foi, desde cedo, reforçado pelo contacto com 

várias pessoas que influenciaram a minha escolha profissional, principalmente, 

ao longo do percurso escolar. De facto, e tal como evidenciado no estudo de 

Kronbauer e Krug (2014), é durante a vida escolar, que os alunos adquirem 

experiências que fazem com que se identifiquem com determinadas situações, 

colegas e professores, dando início à construção da identidade docente antes 

mesmo do ingresso no curso de Licenciatura. Por esta razão, entende-se que a 

representação do que é “ser professor” está diretamente relacionada com os 

saberes e experiências que compõem a história de vida de cada um, pois são 

as vivências com a disciplina e o professor de EF, o gosto pelas atividades 

físicas e desportivas, o gosto por ensinar e pela profissão docente, bem como o 

contacto prévio com essa área de conhecimento e as influências dos familiares, 

que contribuem para a identificação com a profissão de docente de EF. 

No meu caso, desde sempre estive ligada ao desporto e, por isso, no 

ensino secundário decidi enveredar pelo curso de desporto. Atualmente, 

reconheço que foram todas estas vivências, quer desportivas, quer escolares, 

que influenciaram a construção da minha identidade pessoal e profissional, 

contribuindo tanto para a minha decisão de ser professora, como para o modo 

como hoje sou professora. Este meu pensamento vai ao encontro do que 

Kronbauer e Krug (2014 p.404) afirmaram, “o processo de construção da 

identidade docente está baseado nas diferentes identidades dos professores 

que encontramos ao longo de nossa trajetória escolar, às vezes, de forma 

positiva, outras vezes, de forma negativa, dependendo das significações que 

fazemos dessas identidades. Independentemente da forma como nos 

marcaram, os nossos docentes farão parte da construção de nossa identidade 

como professores e, consequentemente, de nossas práticas educativas, de 
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modo que esse processo construtivo do “ser professor” continue acontecendo 

ao longo da vida académica e profissional”. 

Atendendo, assim, à importância que as nossas vivências anteriores à 

formação inicial têm nas nossas escolhas e na nossa identidade profissional, 

seguidamente apresento o meu percurso académico e desportivo, bem como 

algumas vivências pessoais que marcaram este meu trajeto.  

2.1. Como descobri o sonho: ser Professora de Educação Física  

Recuando no tempo, concretamente para o dia sete de julho de 1974, 

ainda na caloricidade da revolução de abril, nasci pelas nove horas e cinquenta 

minutos na Associação de Socorros Mútuos dos Empregados no Comércio e 

Indústria, no Concelho de Lisboa. Nasci e cresci no seio de uma família 

relativamente pequena, junto de uns pais que foram para mim uns verdadeiros 

heróis. Os meus pais eram primos, o que na altura gerava alguns conflitos 

sociais, mas também familiares. Mesmo assim, os meus pais assumiram com 

coragem a sua relação, casaram-se e mais tarde, depois de realizados alguns 

exames de incompatibilidade decidiram ter um filho (eu). Sempre tive uma 

infância muito feliz e, sendo filha e neta única, era bajulada por todos os meus 

familiares. Éramos e somos uma família pequena mas sempre muito unida e 

muito feliz. 

Durante a minha infância vivi em Lisboa, concretamente na Linda a 

Velha (Algés). Numa primeira fase, vivi na casa dos meus avós maternos que 

viviam em Campo de Ourique. Aqui, vivi uma infância muito feliz mas também 

com muitas regras, uma vez que o meu avô Ramos tinha vivido em Angola e 

era muito rigoroso e disciplinador. Já a minha avó Adelaide (que tratava por 

“Lálá”) era mais condescendente.  

A determinada altura da minha infância fui viver para a margem sul (do 

rio Tejo), para a cidade do Barreiro, por motivos profissionais dos meus pais. 

No Barreiro ingressei no ensino pré-escolar, onde frequentei o Externato 

Manuel de Melo, e comecei a desenvolver e acentuar algumas características 

particulares da minha personalidade. Era uma criança determinada e não 

deixava que nada nem ninguém me humilhasse, rebaixasse ou batesse. 

Lembro-me que naquela altura usava botas ortopédicas por causa do pé chato 

e as botas eram tão duras e resistentes, que além de servirem para correr, 
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saltar ou jogar à bola, serviam também para dar umas caneladas nos colegas 

quando me chateavam ou desrespeitavam. 

Do colégio à entrada na primeira classe (denominada assim naquela 

época) foi um instante, mantendo-me sempre com a mesma rebeldia e 

determinação, mas também com pouca vontade de estudar e de estar na 

escola. A escola era muito próxima do local de trabalho dos meus pais e, 

muitas vezes, mesmo depois da minha Mãe me deixar na instituição corria 

novamente até ao seu local de trabalho, defendendo que não queria ficar na 

escola. Esta situação desenrolou-se por vários anos, sendo um pouco penoso 

para os meus pais. 

A entrada na Escola Preparatória do Álvaro Velho para ingressar no 

quinto ano de escolaridade foi a mais complicada para os meus pais, pois 

faltava muito às aulas. Aliás, foi neste período de rebeldia que tive contacto 

com um cigarro, pois socialmente, pensava que deste modo conseguia 

acentuar a minha rebeldia e liderança. Na verdade, era uma aluna mal 

comportada tanto junto de outros alunos, como junto dos professores. A minha 

mãe era chamada à escola várias vezes e a minha visita ao Conselho Diretivo 

(assim denominado na altura) era também bastante frequente. Depois de 

completar o segundo ciclo, mudei novamente de escola. Era uma escola nova, 

onde tive possibilidade de conhecer pessoas diferentes, embora já tivesse 

alguns amigos lá. 

Nesta nova escola, mantendo sempre uma relação próxima com o 

desporto, lembro-me que até nos intervalos ou sempre que não tinha aulas, ia 

para os campos jogar futebol com os meus colegas. Era quase sempre a única 

rapariga, mas eles integravam-me muito bem, sendo muito bem aceite por 

todos. Foi nesta etapa da minha vida que comecei a pensar que futuramente, a 

nível profissional, gostaria de exercer algo relacionado com o desporto. 

Recordo que esta decisão emergiu tanto do convívio desportivo com os meus 

colegas na escola, como da figura exemplar que tinha em casa, o meu pai, pois 

foi um excelente atleta, que conseguiu chegar ao mais alto nível no hóquei em 

patins em Portugal, representando o Sport Lisboa e Benfica (S.L.B.). Na 

verdade, foi o meu pai que procurou sempre me transmitir a importância do 
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desporto para a construção do indivíduo e, levando-me para os seus treinos e 

jogos, procurou proporcionar-me uma convivência próxima com o desporto. 

Por este motivo, um dia os meus pais tiveram uma conversa comigo e 

perguntaram-me se gostaria de praticar algum desporto e respondi logo que 

sim, na expetativa de poder jogar futebol. Os meus pais ficaram contentes com 

a minha aceitação, mas não concordaram em me levar para o futebol, por dois 

motivos. Primeiro, porque não queriam que praticasse um desporto sujeito a 

quaisquer condições meteorológicas e jogado num campo pelado, segundo, 

porque já tinham pensado em inscrever-me numa equipa de basquetebol, na 

qual tinham boas recomendações sobre a equipa. Quando me falaram dessa 

modalidade disse-lhes logo que não queria, nem pensar! Mas eles tanto 

insistiram que me convenceram a experimentar e, sem compromisso, descobri 

aquela que seria a grande mudança da minha vida! Devo confessar que esta 

foi das melhores decisões que os meus pais tiveram no início do meu percurso 

desportivo e da minha adolescência (tinha 13 anos). Pois, foi com esta 

integração no desporto que comecei a revelar mudanças na minha forma de 

estar e de ser, enquanto jovem adolescente, principalmente, devido à inclusão 

numa equipa. Através da integração no desporto, e tendo em conta todos os 

fatores inerentes (competição, socialização e superação), tornei-me numa 

adolescente diferente. Penso que me tornei numa jovem mais estável 

emocionalmente e passei a integrar-me mais nos convívios familiares, 

mostrando-me mais sociável e extrovertida.  

Aquando da entrada no 9º ano de escolaridade mudei novamente de 

escola. Esta mudança deveu-se ao facto do meu treinador de basquetebol (o 

meu segundo grande mentor a nível desportivo) querer que toda a equipa 

estudasse na mesma escola e com a aprovação de todos os Encarregados de 

Educação (EE) essa mudança foi feita. De facto, em termos sociais foi muito 

importante poder conviver com as minhas colegas de equipa com regularidade. 

O facto de estarmos todas juntas ajudou-nos, em primeiro lugar, a ter uma 

melhor integração naquele estabelecimento de ensino, e em segundo lugar, a 

fortalecer os laços de amizade, união e entreajuda necessários, quer na parte 

pessoal (individualmente), quer na parte desportiva (como equipa). 
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Esta escola situava-se mesmo ao lado de casa, o que em termos 

logísticos também era muito bom.  

Ao ingressar no ensino secundário, optei pelo curso de desporto, sendo 

que todos os meus professores de EF tiveram também influência nessa 

escolha. De facto, importa aqui referir que tive excelentes professores que me 

transmitiram bons conhecimentos e saberes e, que acima de tudo, foram 

professores exemplares, excelentes companheiros e amigos.  

Neste período da minha vida, frequentava o curso de desporto, 

participava no desporto escolar e jogava basquetebol a nível federado. 

Recordo que nessa altura, como alunos e atletas, respirávamos saúde, éramos 

ambiciosos, corajosos e determinados. Hoje, com o decorrer dos anos, devido 

às experiências vivenciadas como docente, reconheço que os alunos têm vindo 

a perder muitas destas características. A globalização e modernização têm 

vindo a influenciar, a meu ver, de uma forma menos positiva os jovens. Ou 

seja, os jovens ficam sentados ou deitados dias e dias em frente a uma 

televisão, no computador ou até mesmo ao telemóvel, socializando pouco entre 

si. Na minha opinião, o mundo virtual é de facto um espaço de descoberta, mas 

é preciso orientar as crianças e jovens para os riscos de sedentarismo, entre 

outros problemas. Infelizmente, aqui na ilha, cada vez menos crianças e jovens 

praticam atividades físicas ou desportivas, sendo indivíduos sem objetivos e 

ambições, pois muitas vezes apesar de tudo lhes ser concedido não sabem 

bem o que ambicionam. Ou seja, mesmo com várias facilidades, nem sempre 

os jovens aproveitam. Por exemplo, aqui na Ilha Terceira, os clubes vão buscar 

os seus atletas a casa ou às escolas, dependendo do horário dos treinos, e 

depois dos treinos disponibilizam-se a deixar cada atleta em casa. Mesmo 

assim, há muitos atletas que se queixam e outros jovens que não aproveitam 

esta facilidade! Lembro-me que na minha juventude, para ir treinar tinha de ir a 

pé e como desejava ser boa atleta treinava em vários escalões, por vezes, 

realizava dois treinos seguidos e ainda voltava para casa a pé. Na realidade, 

era esse espírito de sacrifico que me fazia sentir feliz, satisfeita e muito 

orgulhosa com os meus resultados. Cada vez que era convocada para os 

escalões superiores era uma conquista. Hoje, não é comum ver este espírito de 
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sacrifício, esforço e motivação nos jovens, pelo menos na realidade que 

conheço aqui na ilha.  

2.2. Eu como estudante do ensino superior 

Depois da decisão de ingressar na área de desporto no ensino 

secundário, optei por ingressar no Curso Superior na Universidade Lusófona de 

Humanidade e Tecnologias (ULHT), em Educação Física e Desporto. Iniciei o 

curso em 1995/96 e terminei em 2000/01, realizando o meu ano de Estágio 

Pedagógico (EP) na Região Autónoma dos Açores (RAA), na Ilha Terceira.  

Concluídos os quatro anos de formação inicial era chegado o momento de 

mobilizar todas as competências adquiridas para o estágio pedagógico, 

realizado no último ano curso. Esta passagem da universidade para a escola, 

foi um processo bastante exigente, pois apesar de ter obtidos bons 

conhecimentos na universidade, aplicá-los na escola foi uma transformação 

bastante difícil, marcada principalmente por um “choque com a realidade”. 

Como afirma Simões (2008) “durante os primeiros anos de carreira profissional, 

por mais adequada que seja a preparação do professor em termos científicos e 

pedagógicos, existe sempre o chamado “choque com a realidade”, resultante 

das diferenças encontradas entre a formação inicial e o que de facto acontece 

na realidade” (cit. por Queirós, 2014). No entanto, devo confessar que só na 

escola, através da prática, consegui entender muitas das matérias lecionadas 

na universidade. 

Portanto, para mim, estas dificuldades e superações foram mais um 

ganho de experiências e conhecimentos, que me ajudaram a construir a minha 

identidade como professora e a perceber que ser professora é ser capaz de se 

ajustar à diversidade de contextos que a profissão docente nos apresenta. 

Ou seja, em termos de funções, muitas das vivências e determinadas 

solicitações da nossa profissão são iguais, mas todos os dias, nos deparamos 

com uma situação nova, quer pelas adaptações logísticas, quer pelos 

comportamentos e respostas dos nossos alunos, que são diferentes todos os 

anos. Aqui, prevalece a nossa ambição de querer ser melhor e de fazer as 

modificações necessárias para que consigamos ter sucesso nas nossas 

decisões. Penso que as vivências (teóricas) que adquirimos nos quatro anos de 

curso da universidade são boas bases de trabalho mas não nos preparam na 
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íntegra para o estágio (vivências práticas). Como afirma Pimenta (2002), “a 

formação inicial, por vezes, não dá conta de colocar o professor à altura dessa 

responsabilidade por meio de seu trabalho, assim como das novas 

necessidades que lhe são exigidas para melhorar a qualidade da educação 

escolar” (cit. por Kronbauer e Krug, 2014, p. 404). Esta preparação é adquirida 

pela vivência prática contextualizada proporcionada pelo estágio pedagógico, 

sendo este o ponto de partida para o desenvolvimento contínuo de um 

professor. As experiências vivenciadas ao longo da carreira docente nunca se 

esgotam, antes pelo contrário a vida é feita de desafios e de novos obstáculos 

e todos os anos são anos de aprendizagem e superação. Ao longo deste 

caminho de superações de desafios, sinto que melhorei muito a minha atuação 

na escola e reconfigurei constantemente a minha identidade pessoal e 

profissional. Ora, como afirma Nóvoa (2009) “o desenvolvimento profissional de 

um professor não pode ser visto de uma forma estanque, pois o professor tem 

um “eu pessoal” e um “eu profissional” que se completam e interagem, levando 

a um desenvolvimento pessoal e profissional, que passa por várias fases” (cit. 

por Queirós, 2014, p. 77). Deste modo, sinto que em termos pessoais, este 

conjunto de vivências, ajudou-me a lutar e a esforçar-me cada vez mais para 

concretizar todos os meus objetivos. Já em termos profissionais, incitou-me a 

estar em constante trabalho e dedicação para perceber o que era ser professor 

e a procurar respostas para exercer da melhor forma possível as várias 

funções de um profissional de EF. 

Ambicionando, assim, novas conquistas e conhecimentos, em 2008 tirei 

o curso de mestrado em treino desportivo para crianças e jovens, pela 

Faculdade de Ciências do Desporto e Educação Física – Universidade de 

Coimbra. O meu objeto de estudo foi a prevalência de sobrepeso e obesidade 

em jovens masculinos da Ilha Terceira. Neste curso, obtive classificação final 

de 16 valores. Após alguns anos de interregno, em que exercia apenas a 

função de professora eis que me revejo novamente na posição de estudante. 

Esta experiência foi muito gratificante, quer por todo o conhecimento obtido, 

quer pela convivência com colegas e professores do curso. Este foi mais um 

patamar alcançado e mais um objetivo concretizado. Reconheço que não foi 

fácil, essencialmente pelo pouco tempo que restava entre as aulas na escola e 
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as aulas nas restantes instituições, mas consegui! Superei-me mais uma vez! 

Esta etapa foi importante em termos profissionais para ter um conhecimento 

mais aprofundado acerca da temática e conseguir ajudar os alunos a melhorar 

a sua condição física. Esta experiência veio afirmar a nossa necessidade, 

enquanto professores, de investir no conhecimento, na pesquisa de informação 

e investigação das nossas práticas ou temáticas que ajudem a melhorar o 

nosso desempenho. De facto, investigar as nossas práticas é uma ação 

indispensável ao nosso sucesso como professores e, por conseguinte, ao 

sucesso dos nossos alunos.  

Como refere Nóvoa (1992, p.25), “A formação não se constrói por 

acumulação (de cursos, de conhecimentos ou de técnicas), mas sim através de 

um trabalho de reflexidade crítica sobre as práticas e de (re)construção 

permanente de uma identidade profissional”.  

2.3. Experiências como atleta e treinadora 

Como atleta federada, iniciei o meu percurso desportivo na época de 

1987/88, pela Escola Secundária de Santo André (E.S.S.A.) participando no 

Campeonato Regional de Iniciados Femininos, nos Torneio Aberto de Iniciados 

Femininos e no Campeonato Nacional Inter-Selecções - Selecção Regional de 

Setúbal. Já na época de 1989/90 e 1990/91 subi ao escalão de Cadetes onde 

participei no Campeonato Regional de Cadetes Femininos, no Campeonato 

Nacional de Cadetes Femininos e no Campeonato Nacional Inter-Selecções de 

Cadetes Femininos - Selecção Regional de Setúbal. Em 1991/92 subi ao 

escalão de juniores e disputei algumas provas no escalão superior. Participei 

no Campeonato Regional de Juniores Femininos, por equipas; Campeonato 

Nacional de Juniores Femininos, por equipas; Fui eleita melhor defensora da 

Fase Final do Campeonato Nacional de Juniores femininos, realizado no 

Barreiro e no Campeonato Nacional da 1ª Divisão de Seniores Femininos. É 

neste ano que chego ao topo máximo da modalidade tornando-nos campeãs 

nacionais de juniores femininos. 

 Em 1992/93 subo ao escalão de seniores e disputei o Campeonato 

Nacional da 1ª Divisão de Seniores Femininos, descendo de divisão. Em 

1993/94 disputamos então o Campeonato Nacional da 2ª Divisão de Seniores 

Femininos. Na época seguinte conseguimos ficar em primeiro lugar subindo 
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novamente ao Campeonato Nacional da 1ª Divisão de Seniores Femininos 

onde nos mantivemos até à época de 1996/97. Na época seguinte, com a 

mudança de treinador, voltamos à divisão anterior, Campeonato Nacional da 2ª 

Divisão de Seniores Femininos. 

 Em 1998/99 disputámos várias provas e conseguimos vencer o 

Campeonato Nacional da 1ª Divisão de Seniores Femininos, e respetiva subida 

à Liga Feminina de Basquetebol, onde joguei pela Escola Secundária de Santo 

André (E.S.S.A.) até à época de 1999/2000. 

 Em 2000/2001 representei o Clube Juvenil Boa Viagem onde 

participámos no Campeonato Nacional de 2ª Divisão Feminina - Série Açores, 

1º lugar, na Fase Intermédia do Campeonato Nacional de 2ª Divisão Feminina, 

1º lugar, e Fase Final do Campeonato Nacional da 2ª Divisão Feminina, 4º 

lugar. Ainda no mesmo clube, na época seguinte jogámos no Campeonato 

Nacional da 1ª Divisão Feminina, onde obtivemos o 3º lugar. A minha última 

época como jogadora de basquetebol foi em 2002/2003 onde participámos na 

Liga Feminina de Basquetebol, obtendo o 9º lugar. 

Como atleta não federada tive, também, várias participações em 

eventos. Em 1991/92 participei no Campeonato Nacional de Desporto Escolar, 

na modalidade de Basquetebol – Ílhavo e no Campeonato Internacional de 

Desporto Escolar, na modalidade de Basquetebol – Sória (Espanha).  

Em 1992 participei no Campo de Verão de Basquetebol, realizado na 

Universidade de Pace – New York. 

Em 1995 participei no World Championships, Streetball Challenge- 

Campeonato Internacional de 3x3, Streetball Adidas, 6º lugar (Espanha). 

Nas épocas de 1996/2000 participei, pela Universidade Lusófona de 

Humanidades e Tecnologias (U.L.H.T.), no Campeonato Universitário de 

Seniores Femininos. 

Ao longo destes anos desportivos passei por várias experiências quer 

como monitora em campos de férias de Basquetebol, quer como monitora em 

atividades de tempos livres e treinadora de basquetebol, nos escalões de 

formação de dois clubes. 

Todas estas experiências ao nível do treino, tanto como atleta federada 

e não federada, como monitora e treinadora, aumentaram o meu fascínio pelo 
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ensino de EF. Na realidade, estas vivências não só me permitiram acentuar o 

meu interesse pelo ensino, como foram benéficas para a minha intervenção 

enquanto professora, pois nas funções que desempenhei ao longo destes anos 

consegui desenvolver capacidades que me tornaram uma profissional mais 

preparada para ensinar. Ou seja, planear, instruir, intervir e refletir não 

constituíram uma novidade para mim, uma vez que eram ações já 

experienciadas no treino. Como estava habituada ao planeamento e à reflexão 

crítica dos treinos e jogos, facilmente conseguia perceber alguns pontos 

importantes que deveria ter em conta durante a minha intervenção, que são, 

muitas vezes, transversais ao papel de monitor, treinador e professor. 

Na verdade, depois destas vivências, quando cheguei ao estágio 

pedagógico, senti que a etapa da “primeira vez” em frente a um grupo de 

crianças estava ultrapassada, porque já a tinha vivenciado. Logo, as principais 

dificuldades passaram pela lecionação de outras modalidades e a sua 

organização didática e metodológica, bem como a avaliação dos alunos, pois 

eram experiências novas para mim. 

Outra das dificuldades encontradas focaram-se naquelas que são para 

mim as principais diferenças entre os alunos e os atletas. No treino os atletas 

deslocam-se aos clubes por decisão e vontade própria, desta forma não estão 

contrariados para a prática. O mesmo, por vezes não se passa na escola, onde 

os alunos nem sempre estão com vontade e muitas das vezes fazem as tarefas 

contrariados. Já Bento (2003) afirma que o papel do professor/treinador do 

desporto escolar, enquanto agente ativo do processo, passa por transmitir 

princípios e valores do jogo, assim como fazê-los perdurar ao longo da vida dos 

praticantes, tais como: agir, segundo as regras do jogo, consideração e 

respeito pelo adversário e pelo árbitro, adquirir o hábito de assumir 

responsabilidades e aceitar críticas pelo nível de cumprimento das tarefas, 

entre outros. Tanto na escola como no desporto o papel do professor/treinador 

é dar conhecimentos, regras e hábitos de saber estar e saber ser para que 

consiga aplicar todos esses conhecimentos na vida futura. 

Em suma, tanto as experiências como atleta como monitora e treinadora 

permitiram-me crescer enquanto pessoa, através dos valores que aprendi pelo 

desporto. Para além disso, o contacto com outras pessoas e os desafios que 
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fui enfrentado ao longo destes anos permitiu-me perder a timidez da infância, 

tendo-me tornado uma pessoa mais extrovertida e proactiva. Outras das 

características individuais adquiridas nestas vivências passam por saber 

reconhecer o erro, o que faz com que hoje o meu crescimento ao longo da 

prática seja sempre uma constante.  

2.4. Experiências como docente 

 Comecei por realizar o meu ano de EP no ano de 2000, na Ilha Terceira 

(Açores), na NV1. Nos anos letivos de 2002/2003 e 2003/2004 fui professora 

contratada na mesma escola, com cargo de Diretora de Turma (DT). 

Posteriormente, entre 2005 e 2015 exerci a função de professora contratada 

numa nova escola, na EJ2, com cargo de DT. 

 No ano letivo seguinte, em 2015/2016, por opção própria mudei de 

estabelecimento de ensino passando a exercer a função de professora 

contratada na BT3, com cargo de DT. 

Em 2004, e visto que não estava colocada na escola, fui convidada para 

lecionar a disciplina de Projecto Educacional em Educação Física, na 

Universidade dos Açores, Pólo de Angra do Heroísmo, correspondente ao 3º 

ano, 1º semestre, do Curso de Educadores de Infância. Adicionalmente, fui 

convidada para lecionar a parte prática da disciplina de Educação Física, na 

Universidade dos Açores, Pólo de Angra do Heroísmo, correspondente ao 2º 

ano, 2º semestre, do Curso de Educadores de Infância. 

Como instrutora de fitness, em 2002 fui convidada para ser 

Coordenadora Desportiva do ginásio – CSLDP4 - Praia da Vitória no qual 

permaneci até 2003. Em 2004 fui convidada para dar aulas no CW da 

minhoca4, onde permaneço até hoje, atualmente com outro nome, FT4. Em 

2004 fui igualmente convidada para dar aulas no SCM4 onde permaneci até 

2006. Em 2014 fui convidada para dar aulas no PF4 onde permaneço até hoje. 

                                                      
1
 Nome fictício da escola onde realizei o meu estágio pedagógico. 

2
 Nome fictício da segunda escola onde exerci funções de docente. 

3
 Nome fictício da escola terceira escola onde exerci funções de docente. 

4
 Nome fictício do ginásio. 
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Como professora de atividades de tempos livres (ATL), em 2006 fui 

convidada para dar aulas de expressão corporal num Atelier de Tempos Livres, 

onde estive até 2008. 

Outra experiência como professora passou pela atividade física 

adaptada, uma vez que no ano de 2004 fui convidada para ser professora de 

Atividade Física Adaptada, na CSSR5. Esta instituição acolhe pessoas com as 

mais variadíssimas problemáticas, desde problemas de saúde mental, casos 

problemáticos de pouca autonomia (onde foi, maioritariamente focado o meu 

trabalho), ou casos problemáticos de saúde mental mas com alguma 

autonomia, bem como problemas de alcoolismo e tabagismo, entre outros.  

Aqui, permaneci com esta função até ao ano de 2008, sendo esta mais 

uma das experiências que me enriqueceu como ser humano. Na verdade, foi 

uma das melhores experiências que tive em toda a minha vida, que além de 

me marcar muito pela positiva, tornou-me numa pessoa diferente. Ou seja, 

mudou a minha forma de lidar com as pessoas e com as diferentes situações e 

permitiu-me perceber que nem sempre o sucesso é um resultado visível, mas 

antes um processo gradual. Por vezes, esperamos resultados “palpáveis” para 

não nos sentirmos fracassados, mas a vida não é assim tão linear, pois 

podemos contribuir de forma muito positiva para o sucesso de alguém, sem 

perceber e sem que os demais percebam o quanto ajudamos essa pessoa. 

Além disso, para mim foi extremamente valoroso saber que ajudei alguém. 

Outros ganhos adquiridos com esta experiência foram ao nível dos 

sentimentos. Trabalhar com este tipo de população veio mostrar-me o que é 

ser realmente sensível e sincero, e aprendi a valorizar e a reconhecer o valor 

interior de cada pessoa. Penso que a nossa sociedade está muito 

estereotipada e que muitas vezes as pessoas são rudes umas com as outras, 

tentando ultrapassar tudo e todos para alcançar os seus objetivos de qualquer 

maneira, sem respeitar o próximo. Nesta instituição aprendi e cresci como ser 

humano e professora porque senti pureza, sinceridade e humanidade. Esta 

experiência tornou-me mais sociável, mais sensível e capaz de perceber as 

necessidades e intenções das outras pessoas. 

                                                      
5
 Nome fictício da instituição.  
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“Todos diferentes, todos iguais”, trata-se de um slogan bem conhecido 

mas sempre presente e verdadeiro. Temos de respeitar as limitações dos 

outros seres humanos e dar o nosso contributo, da forma séria e responsável. 

Sinto que contribui para isso, ajudando no modo de viver de todos aqueles com 

quem tive oportunidade de trabalhar. Sem sombra de dúvida que todos eles me 

ajudaram a ser uma melhor pessoa. 
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3. Enquadramento da Prática Profissional 

De acordo com o determinado no artigo 17º do Decreto Lei nº 43/2007 

de 22 de fevereiro, determina-se que o grau de Mestre, neste caso o 2º Ciclo 

de Ensino de Educação Física nos Ensinos Básico e Secundário, só é 

concedido aos candidatos que alcancem o respetivo número de créditos 

definidos para cada ciclo de estudos, a partir da aprovação completa das 

unidades curriculares que inteiram o plano de estudo. No caso particular da 

unidade curricular de Estágio Profissional, a aprovação é concedida através da 

classificação positiva da prática de ensino supervisionada e da defesa do 

respetivo relatório de estágio. Esta unidade curricular está inserida no segundo 

ano do curso, concretamente no terceiro e quarto semestres do Plano de 

Estudos do 2º Ciclo em Ensino de Educação do 2º Ciclo de Ensino de 

Educação Física nos Ensinos Básicos e Secundário da FADEUP. Estas 

diretrizes foram definidas conforme o atual Processo de Bolonha, que acarretou 

várias alterações na estrutura e organização dos cursos de formação de 

professores.  

No entanto, uma vez que sou estudante licenciada ao abrigo do sistema 

anterior ao Processo de Bolonha, para adquirir o certificado de habilitação do 

2º Ciclo de Ensino de Educação Física dos Ensinos Básicos e Secundários 

solicitei o reconhecimento e respetiva creditação de formação adquirida 

anteriormente, sendo dispensada da Prática Pedagógica supervisionada mas 

não da redação do relatório de estágio profissional. Assim, para a elaboração 

do presente relatório foi importante recordar todo o meu percurso académico e 

profissional, desde o Estágio Pedagógico (assim denominado na altura), 

realizado no ano 2000/2001, até ao presente ano letivo. Para o efeito, 

considerando o contexto funcional um fator importante para as nossas decisões 

e práticas de ensino, seguidamente faço uma breve apresentação do contexto 

das diferentes escolas onde lecionei, fazendo inicialmente uma breve reflexão 

acerca da escola, do papel da EF na escola e do nosso papel enquanto 

professores. 
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3.1. A escola atual 

No meu entendimento, deparamo-nos cada vez mais com uma 

sociedade bastante heterogénea e ambígua de valores, com reflexos diretos 

nas comunidades que constituem as escolas. Por conseguinte, e segundo 

Alarcão (2000), a vida na escola é também ela complexa, heterogénea, 

ambígua e marcada por contradições e incertezas, onde se cruzam percursos 

diferentes, mundos diversos e valores díspares.  

Atualmente, a escola está carregada de diversas culturas e há que ter 

em conta a diversidade e a diferença dos seus intervenientes, como fatores 

importantes para uma escola inclusiva. “A heterogeneidade dos alunos, que é 

frequentemente tida pelo professor como um problema, é na realidade uma 

riqueza que importa aprender a rentabilizar.” (Cortesão, 2007, p. 14).  

A escola é aquela que assegura todos os meios e estratégias para a 

maximização das potencialidades de todos os seus alunos, atribuindo as 

mesmas possibilidades e oportunidades a todos, enquanto atende à 

individualidade de cada um. É nela que se insere uma formação orientada para 

favorecer o desenvolvimento global da personalidade, o progresso social e a 

democratização da sociedade.  

A escola como instituição é, acima de tudo, um espaço de relações 

humanas, de crescimento, de aprendizagem, de diversidade e de educação. A 

escola é uma instituição histórica e socialmente criada que pode ser 

transformada ao longo do tempo e de acordo com os seus contextos sociais. 

(Cortesão, 2007). Por este motivo, nenhuma escola pode ser igual a outra. 

3.2. O papel da EF na formação dos alunos 

Com certeza que todos aqueles que optaram pela profissão de docente 

de EF terão bem clara a importância desta disciplina na formação de cada 

aluno. Por esta razão, importa que os profissionais de EF saibam legitimar o 

papel desta disciplina na escola, destacando as verdadeiras razões para que a 

mesma continue a fazer parte do currículo escolar. 

Segundo Bento (2007, p. 2), podemos concluir ainda que “a sua defesa 

e credibilidade têm que vir de dentro, do esforço daqueles que o pensam, 

investigam, teorizam e ensinam, organizam e dirigem, praticam e usufruem. 
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Por isso, ele deve merecer, de todos quantos perfazem o seu sujeito plural, um 

esforço constante de renovação e melhoria. (…)  

Bento (2003) defende que a EF tem como principal objetivo a formação 

básica corporal e desportiva dos alunos, sendo uma disciplina muito mais 

abrangente e multilateral que outras, porquanto promove várias vertentes na 

formação dos alunos, que não são trabalhadas por outras disciplinas. Embora a 

formação motora, tendo por base o desporto como matéria de ensino seja o 

seu principal foco, a EF abraça também a dimensão da interação e da 

pluralidade de sentidos (Bento, 1995). No relacionamento com os outros, 

colegas ou professores, são transmitidos princípios como a superação, o 

esforço e a excelência, princípios esses que devem ser desenvolvidos desde 

tenra idade. Por outro lado, através das aulas de EF são trabalhados valores 

desportivos transversais às práticas sociais, que ultrapassam a vitória e a 

derrota, mostrando aos alunos a importância da cooperação, do respeito, da 

partilha e das pequenas conquistas alcançadas em busca de objetivos comuns 

e individuais. Assim, o Desporto e, em particular a EF, deve de ser considerado 

um meio preferencial para a formação integral do ser humano, que desenvolve 

não só a dimensão motora e cognitiva, mas também a dimensão psicossocial 

das crianças e jovens. 

Também Rebelo (2009, p. 17) reforça esta ideia referindo que, “a 

pertinência desta disciplina na escola decorre da sua importância para o 

desenvolvimento integral do jovem, através de experiências que privilegiam o 

fair-play, o respeito pelo adversário, o sentido lúdico, a vivência e a 

experimentação”. Para tal, o docente assume um papel fundamental nas suas 

práticas, uma vez que depende dele o número e qualidade de experiências 

motoras que são impostas aos alunos. Pelas aulas de EF serem, para muitos, 

o único lugar onde os alunos têm a oportunidade de beneficiar da prática 

desportiva, todas as suas propriedades devem de ser exploradas de forma 

íntegra, para que o indivíduo se desenvolva de forma completa e harmoniosa. 

A grande abrangência dos objetivos em EF deve incluir as capacidades 

condicionais, coordenativas e as habilidades motoras (Rebelo, 2009).  

Não obstante aos benefícios mencionados, as medidas que têm vindo a 

ser tomadas pelo Governo relativamente à disciplina de EF, nomeadamente, a 
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redução da carga horária semanal e a sua exclusão do cálculo da média final 

de acesso ao ensino superior, vieram a colocar em causa a valorização desta 

disciplina na formação dos alunos. Objetivos como a formação integral do 

aluno, o incentivo ao gosto pela prática de exercício físico, a concretização de 

valores sociais, estéticos e éticos e de cultura desportiva, entre outros, ficam 

assim, comprometidos, colocando em risco o desenvolvimento completo das 

gerações futuras do país.  

Adicionalmente, e sem comprometer os verdadeiros objetivos da 

disciplina de EF (ensinar), importa também referir que, frente à crescente 

inatividade das gerações mais novas, a EF pode de algum modo intervir no 

sentido de contrariar esta tendência ao proporcionar, mesmo que por um 

período semanal reduzido, o trabalho das capacidades motoras e o gosto pela 

prática desportiva. Outros benefícios da EF reportam-se ainda ao combate da 

exclusão social e marginalização das crianças e jovens, cada vez mais notória 

na sociedade de hoje, uma vez que as aulas de EF favorecem o contacto entre 

todos sem evidenciar diferenças étnicas, religiosas e sociais.  

Por tudo isto, se o objetivo da escola é formar cidadãos completos, não 

só a nível cognitivo, mas também motor, psicológico e social, então, não deve 

ser esquecida a importância que a disciplina de EF tem para esta formação. Ao 

pactuar com todas as mudanças que se têm verificado nesta disciplina 

curricular estamos a pôr em causa todas as gerações futuras. 

Em suma, há que retomar o projeto de um país desportivo, por fora e por 

dentro, no corpo e na alma, nos sonhos e ambições, nos princípios e 

convenções. Mobilizar para o desporto é acordar e envolver o país com uma 

causa social e cultural (Bento, 2007). 

3.3. As escolas por onde passei 

Durante os 4 anos da Licenciatura em Educação Física e Desporto, na 

ULHT, procurei interiorizar todos os ensinamentos, conhecimentos e métodos 

de ensino, transmitidos pela excelência de professores que constituíam o 

quadro docente do meu curso. A partir destes conhecimentos, da respetiva 

reflexão e análise das diversas conceções, procurei organizar a informação e 

delinear a minha própria conceção de ensino para colocar em prática no ano de 

Estágio Pedagógico. 
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Embora vivesse em Portugal Continental decidi estagiar na RAA6. Na 

hora da escolha das escolas, sem nada programado e por impulso, decidi sair 

da minha zona de conforto e viajar até há RAA, mais concretamente até à Ilha 

Terceira. Revia-me agora numa nova etapa da minha vida, longe de casa, dos 

familiares e amigos, e com uma nova tarefa - ser professora.  

Sem sombra de dúvida que este foi um ano de grande mudança na 

minha vida, em que me vi obrigada a crescer, quer nas tarefas do dia a dia, em 

casa, quer nas tarefas profissionais como docente. Sabia que este seria um 

ano de muito trabalho, sacrifício e muitas experiências, na qual iriam surgir 

muitas dificuldades, tendo ainda a distância como um mau aliado. Depositei 

muitas expetativas neste ano, embora soubesse que esta não seria uma tarefa 

fácil. Existiam alguns obstáculos já identificados (distância dos colegas e de 

casa) e sabia que outros mais iriam surgir pelo caminho, no entanto, tinha a 

convicção que eram estes os desafios a vencer para um dia ser professora de 

EF. 

O EP contempla um conjunto de tarefas inerentes à atividade docente, 

que inclui a organização, estruturação e realização do processo de ensino e 

aprendizagem. Esta vivência foi para mim o culminar de todo um processo de 

aquisições, que teve início durante a formação inicial e ainda prossegue ao 

longo da minha carreira. Mas foi neste contexto que tive pela primeira vez 

oportunidade de colocar em prática todas as competências e conhecimentos 

adquiridos ao longo desta formação e, deste modo, reconstruir entendimentos.  

As razões que me levaram à escolha da escola para realizar o EP foram 

duas. Primeiro porque era considerada a segunda melhor escola da RAA, 

faltando apenas uma piscina para ser a melhor. Segundo, porque com o 

estágio nos Açores surgia também a hipótese de beneficiar da alínea a) do nº. 

7 do artigo 25º do Decreto Legislativo Regional nº. 27/2003/A, de 9 de junho, 

atualmente revogado, com as alterações introduzidas pelo Decreto Legislativo 

Regional n.º 21/2007/A, de 30 de agosto, e pelo Decreto Legislativo Regional 

n.º 4/2009/A, de 20 de abril, alterados pelo Decreto Legislativo Regional n.º 

11/2009/A, de 21 de julho e aprovado presentemente pelo Decreto Legislativo 

                                                      
6
 Região Autónoma dos Açores. 

http://concursopessoaldocente.azores.gov.pt/2015/store/DLR_22_2012_A.pdf
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Regional n.º 22/2012/A, de 30 de maio. Isto é, a lei das prioridades existe na 

região. Quem estagiava na RAA (na época) tinha direito a concorrer à RAA na 

primeira prioridade.  

 

3.3.1. A EV7 

Com referi anteriormente, esta primeira escola onde estagiei reunia 

condições excecionais para a realização das aulas de EF, sendo que o 

Complexo Desportivo integrava diferentes espaços e equipamentos 

desportivos. Em tempo letivo, as instalações eram preferencialmente cedidas 

para as aulas de EF, mas em tempo extracurricular, serviam também toda a 

comunidade. Os recursos materiais existentes para a prática das aulas de EF 

eram favoráveis, não existindo limitações quer a nível de espaço, quer a nível 

de equipamentos. Todos os espaços apresentavam características 

polivalentes, podendo por isso, serem lecionadas quase todas as matérias 

dentro de cada espaço.  

Na escola, para a lecionação da EF foram definidos 5 espaços para as aulas 

práticas e 1 espaço para as aulas teóricas: Pavilhão 1 (PAV 1) – metade Norte 

do pavilhão; Pavilhão 2 (PAV 2) – metade Sul do pavilhão; Exterior 1 (EXT 1) – 

2 campos de basquetebol, campo de ténis e parede de ténis; Exterior 2 (EXT 2) 

– pista de atletismo, caixas de saltos e lançamentos, campo de corfebol, campo 

relvado principal e polidesportivo; Sala de Ginástica (SG). Para cada um destes 

espaços estavam definidas, pelo grupo de EF, as matérias prioritárias a serem 

lecionadas. Na SG as matérias prioritárias eram a Ginástica, Judo e Luta, 

sendo as matérias secundárias o Badminton e o Salto em Altura. No PAV 1 as 

matérias prioritárias eram o Basquetebol, o Voleibol, o Salto em Altura e o 

Ténis de Mesa, sendo as matérias secundárias a Ginástica, o Andebol e o 

Badminton e o salto em altura. No PAV 2 as matérias prioritárias eram o 

Andebol, o Voleibol e o Badminton, sendo a matéria secundária o Basquetebol. 

No EXT 1 as matérias prioritárias eram o Basquetebol, o Ténis, os 

Lançamentos e a Patinagem, sendo as matérias secundárias o Voleibol, o 

Futebol e o Râguebi. No EXT 2 as matérias prioritárias eram o Andebol, o 

                                                      
7
A identidade da escola foi salvaguarda pela atribuição de um nome fictício. 

http://concursopessoaldocente.azores.gov.pt/2015/store/DLR_22_2012_A.pdf
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Futebol, o Râguebi, o Corfebol, os Saltos e as Corridas, sendo as matérias 

secundárias o Voleibol e a Patinagem. Sempre que as condições 

meteorológicas não permitiam a realização das aulas no exterior os 

professores que estavam no pavilhão dividiam o espaço, sempre que possível, 

com os seus colegas. A prioridade era para quem estava a lecionar anos de 

escolaridade inferiores, ou seja, a primeira prioridade seria dada às turmas do 

7º ano até ao 12º ano. 

 

3.3.1.1. O Departamento de EF da EV 

O Departamento de EF era constituído por 12 professores, mais os 3 

estagiários. Desde o primeiro dia que todos os professores do departamento se 

mostraram bastantes recetivos, tentando integrar-nos da melhor maneira 

possível na Escola. A sua experiência na prática pedagógica foi importante 

para a nossa aquisição de conhecimentos, através da partilha. É de salientar o 

elevado espírito de grupo e entreajuda que se viveu ao longo deste ano letivo.  

A minha integração no grupo de EF foi, deste modo, gradual e bem 

aceite, pois apesar do estatuto e da posição hierárquica que ocupávamos como 

professores estagiários, nunca condicionaram a minha intervenção ou me 

reprimiram por dar a minha opinião na generalidade das reuniões em que 

participei. Estas foram sempre opiniões consideradas e ponderadas pelo 

Departamento, embora nem sempre aceites. 

Com o aumento da experiência profissional, fomos conseguindo ter 

argumentos cada vez mais seguros, dada a vivência diária na escola, que nos 

permitiram alargar a nossa intervenção nas reuniões.  

 

3.3.1.2. Os alunos da EV 

No Estágio Pedagógico foram-me atribuídas duas turmas, uma do 

ensino básico e uma do ensino secundário. Um das turmas era constituída por 

26 alunos, dos quais 15 do sexo masculino e 11 do sexo feminino. A turma era 

um pouco desnivelada em termos motores, existindo por esse motivo diferentes 

grupos de nível dentro da mesma turma. De uma forma geral a turma revelava 

interesse pela disciplina de EF, mas apresentava alguns problemas de 

comportamento. Esta era uma turma um pouco barulhenta e distraída, o que 
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em algumas situações prejudicava o normal funcionamento da aula, 

requerendo por parte do professor uma atenção constante. Deste modo, a 

organização das aulas desta turma requeriam cuidados no sentido de arranjar 

situações de exercício/aprendizagem que permitissem aos alunos estar o 

menos tempo possível fora da tarefa, para que não se gerassem 

comportamentos fora da mesma.   

Após a organização e reflexão de todos os resultados da avaliação 

inicial desta turma, atendendo aos níveis descriminados nos Programas 

Nacionais de Educação Física (PNEF) (Nível Introdução, Nível Elementar e 

Nível Avançado), pude concluir que a turma se encontrava nos seguintes níveis 

de aprendizagem: mais de metade dos alunos da turma (52%) no Nível 

Introdução em Basquetebol, estando os restantes entre os Níveis Elementar 

(40%) e Introdução/Elementar (8%). No Voleibol, a turma encontrava-se mais 

desnivelada, 32% no Nível Introdução, 20% no Nível Introdução/Elementar e os 

restantes 48% no Nível Elementar. No Atletismo, as percentagens de Níveis 

Elementares era superior a 50%, com excepção para o Salto em Comprimento 

que 24% se encontravam no Nível Introdução, 28% encontravam-se no Nível 

Introdução/Elementar e 48% encontravam-se no Nível Elementar. Na 

Ginástica, concretamente nos Rolamentos (Nível Elementar), a turma 

encontrava-se no Nível Introdução/Elementar, com percentagens superiores a 

80%. 

A outra turma atribuída era constituída por 30 alunos, dos quais 10 eram 

do sexo masculino e 20 eram do sexo feminino. De uma forma geral a turma 

revelava interesse pela disciplina de EF e não apresentava qualquer tipo de 

problema no que refere ao comportamento. 

Após a organização e reflexão de todos os resultados da avaliação 

inicial, desta turma, e fazendo uma reflexão de acordo com os níveis existentes 

nos PNEF (Nível Introdução, Nível Elementar e Nível Avançado), pude concluir 

que a turma se encontrava nos seguintes níveis de aprendizagem: mais de 

metade dos alunos (83%) encontrava-se no Nível Elementar em Basquetebol, 

estando os restantes no Nível Introdução/Elementar (17%). No Voleibol, a 

turma encontrava-se na sua maioria no Nível Elementar 87%. No Futebol e no 

Andebol, as percentagens eram muito idênticas, encontrando-se 
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maioritariamente no Nível Elementar, com percentagens superiores a 60%. No 

Atletismo, as percentagens do Nível Elementar eram superiores a 80%, 

encontrando-se os restantes alunos da turma no Nível Introdução/Elementar, 

com percentagens na ordem dos 10%. Na Ginástica, excepção feita ao 

Minitrampolim, Roda e ao Salto Entre Mãos, em que a turma se encontra no 

Nível Introdução/Elementar, o grupo encontra-se no Nível Elementar, com 

valores na ordem dos 100% nos Rolamentos e Pino de Braços com ajuda. 

 

3.3.2. A EJ8 

A EJ foi a escola onde lecionei desde o início da minha carreira docente, 

no ano letivo 2004/2005. Aqui, fui permanecendo por opção própria, sempre 

como contratada. Por esta razão, torna-se um pouco difícil descrever em 

breves linhas o trabalho planificado e desenvolvido ao longo destes 10 anos 

letivos, bem como as interações estabelecidas entre professores, alunos, 

pessoal não docente e Encarregados de Educação (EE). Aqui, como em 

qualquer escola por onde trabalhei, o meu principal objetivo não passou 

apenas pelo sucesso escolar, mas também pela promoção de valores sociais 

nos alunos. 

A escola é herdeira de dois estabelecimentos de ensino, resultante da 

fusão do antigo Liceu Nacional de Angra do Heroísmo com a Escola Industrial 

de Angra do Heroísmo, tendo desempenhado um notável papel na formação 

cívica, na instrução e na cultura do seu meio.  

A 9 de outubro de 1969, foram inauguradas as instalações escolares, 

construídas de raiz, onde hoje a instituição funciona. Esta escola estava 

vocacionada para preparar os alunos para o ingresso no ensino superior, a 

partir de um plano de estudos de formação clássica, e para os quadros da 

administração, serviços, indústria e comércio locais. A instituição servia todo o 

distrito de Angra do Heroísmo, recebendo os poucos alunos oriundos das ilhas 

Graciosa e São Jorge. 

                                                      
8
 A identidade da escola foi salvaguarda pela atribuição de um nome fictício. 
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Na altura era um estabelecimento de ensino público, estando os alunos 

distribuídos pelo ensino regular (7.º, 8.º, 9.º e 10.º, 11º e 12.º ano de 

escolaridade), pelo Programa Específico de Recuperação da Escolaridade - 

Programa Oportunidade, pelo Programa Formativo de Inserção de Jovens, pelo 

Ensino Profissional, pelo Ensino Recorrente e pelos Cursos do Programa 

Reativar (oferta de dupla formação para adultos). 

A escola tem, naturalmente, ao seu dispor o material desportivo 

necessário à realização de tarefas curriculares e não curriculares, no entanto, 

algumas instalações e equipamentos estão danificados devido ao facto de ser 

uma antiga construção. Apesar desta situação, a escola nunca foi alvo de 

obras de requalificação, até então. Os espaços reservados às aulas de EF são 

maioritariamente exteriores, com um piso de alcatrão onde se leciona Andebol, 

Basquetebol, Futebol e Atletismo e um pavilhão com as dimensões de um 

campo de Basquetebol, onde se leciona o Badminton (preferencialmente). 

Além disso, a escola possui um Ginásio com um campo de Voleibol e uma 

parede de Escalada, e ainda uma mini sala de Ginástica e uma mini sala de 

Judo, onde se ensina o Judo e a Dança. 

Devido aos espaços serem maioritariamente exteriores e o clima nos 

Açores ser muito instável coloca alguns constrangimentos em termos de 

ocupação e organização das aulas nestes espaços. Nestes casos, a 

distribuição dos espaços era sempre feita de forma a dar a primeira prioridade 

aos alunos do 3º ciclo para poderem ter aulas nas instalações cobertas, 

sempre que possível. Este facto obrigava a uma reorganização das aulas e por 

vezes das matérias que estávamos a lecionar, uma vez que a rotatividade das 

instalações/matérias era feita de mês a mês. Este constrangimento implicava 

ter uma dupla planificação das aulas de forma a haver sempre alternativa, para 

que os alunos não ficassem prejudicados no seu processo de ensino e 

aprendizagem. 

 

3.3.2.1. O Departamento de EF da EJ 

No ano 2004/2005, o Departamento de EF tinha dezassete elementos, 

dos quais, pouco menos de metade eram docentes contratados. Como na 

maioria das escolas, a faixa etária dos docentes pertencentes a este 
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departamento era alargada, resultando desta situação vantagens e 

desvantagens. Por exemplo, no meu entendimento, a convivência de 

professores de diferentes gerações favoreceu, naturalmente, a manifestação 

de alguns conflitos, uma vez que as perspetivas e visões de cada eram 

bastante diversificadas e neste contexto essas diferenças devem de ser 

respeitadas e compartilhadas para que o grupo trabalhe pelos mesmos 

propósitos. Na minha opinião, este é um fator chave para que se crie um bom 

ambiente de trabalho e se alcancem objetivos comuns ao grupo de EF. Trata-

se de trabalhar cooperativamente, dentro de uma mesma comunidade 

profissional, promovendo um espírito de tolerância e de respeito a favor da 

aprendizagem e desenvolvimento dos nossos alunos. De facto, quando este 

trabalho acontece, todos ficam a ganhar, tanto os nossos alunos, que usufruem 

das melhores decisões tomadas em grupo, como nós enquanto docente, que 

pela reflexão conjunta e partilha de conhecimentos/experiências tornamos 

possível o nosso desenvolvimento profissional. 

No entanto, o debate de alguns aspetos relacionados com o processo de 

ensino e aprendizagem e com a proposta de atividades extracurriculares, nem 

sempre se refletia nas práticas de cada docente. Isto, porque os docentes mais 

jovens estavam mais familiarizados com novos exercícios e por vezes 

diferentes formas de apresentar as aulas. Mesmo sem experiência na área da 

docência, os professores mais jovens revelavam muita vontade de inovar. Já 

os docentes mais experientes não mostravam tanta vontade de o fazer e 

participar em atividades diferentes, por isso as suas aulas obedeciam 

frequentemente aos mesmos padrões da sua formação. Por esta razão, 

pertencendo ao grupo de professores da geração mais nova e sendo sempre 

muito determinada, travei grandes batalhas para conseguir ganhar “as guerras” 

na qual me proponha e foram claramente estes conflitos saudáveis que me 

fizeram evoluir enquanto pessoa e enquanto docente. 

Com efeito, penso que participei positivamente na análise e reflexão com 

o grupo sobre processos e metodologias adequadas à disciplina, estimulando a 

troca de experiências e conhecimentos com vista a combater a rotina e o 

insucesso. Sempre que solicitado a tomada de posição do grupo, contribui com 
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propostas de interesse para a atividade específica do grupo e integração na 

escola. 

No que toca à participação nas atividades do departamento, procurei ser 

sempre assídua nas reuniões propostas pelo departamento e numa perspetiva 

crítica, intervir na análise e debate de questões relativas à adoção de modelos 

pedagógicos, de métodos de ensino e de avaliação. Na verdade, penso que 

consegui ser sempre muito participativa nos afazeres do grupo de EF, 

colaborando em diversos grupos de trabalho, tanto para a elaboração dos 

mapas da distribuição dos espaços de aula e respetiva calendarização, como 

para as planificações anuais da disciplina, inclusive na alteração dos critérios 

de avaliação de EF e das competências essenciais da disciplina. Outro aspeto 

a salientar foi o meu apoio no desenvolvimento de todos os projetos relativos 

às atividades proposta pelo departamento, ao longo dos anos, tais como o 

Corta-Mato Escolar, o I Triatlo Secundária de Angra, os Campeonatos 

Escolares de Basquetebol 3x3, SunnyDelight, o Compal Air, os Dias da 

Modalidade, a Caminhada Divertida, o MegaSprinter e Mega Salto, a 

Corrida/Caminhada do Centenário da República “Dr. Manuel de Arriaga”, o 

Sarau Desportivo, o Dia Radical, o Dia Mundial da Saúde, o Sarau de 

homenagem ao Professor Nuno Monteiro Paes, o Corre-Corre Coração e o 

Torneio de Condição Física.  

Todas estas atividades eram encerradas por uma reflexão crítica 

construtiva, através de um relatório que ficava posteriormente arquivado em 

departamento, para que qualquer indivíduo da comunidade escolar pudesse 

aceder.  

 3.3.2.2. Os alunos da EJ  

Desde logo as turmas e o contacto com uma nova escola, após a 

conclusão do EP, constituíram dois grandes desafios para mim e aqui adquiri 

novas aprendizagens, uma vez que a planificação das aulas era mais 

diversificada, porquanto tinha mais turmas e diferentes níveis de ensino. Na 

verdade, a maior diferença que senti prendeu-se com o facto de no EP ter 

apenas duas turmas e aqui, por ano, ter seis e sete turmas. Relativamente ao 

comportamento e atitudes dos alunos, não senti qualquer diferença entre os 

alunos desta escola comparativamente à escola anterior. Em algumas turmas 
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existiam alunos muito desmotivados, noutras com alunos com vários 

comportamentos fora da tarefa, ou seja, alunos com características 

diversificadas. No entanto, os 10 anos de serviço consecutivos neste 

estabelecimento de ensino permitiram-me trabalhar com muitos alunos 

diferentes, lidar com essas diferenças foi algo bastante exigente e complexo, 

mas com esta experiência percebi que o modo como somos professores numa 

turma nunca é igual ao que somos com outras turmas, todas elas diferentes. 

Os alunos têm diferentes níveis de aprendizagem e diferentes formas de 

assimilar as matérias, ninguém é igual a ninguém. Logo, é importante estarmos 

conscientes que precisamos de ajustar os processos de ensino às turmas que 

temos pela frente. É este conhecimento sobre os alunos que orienta o nosso 

planeamento, as nossas decisões e formas de atuação. Embora na prática, 

conhecer os alunos seja sempre um procedimento gradual, moroso e jamais 

inacabado. Adicionalmente, durante este processo de descoberta, foi também 

importante promover um clima favorável para a aprendizagem, criando uma 

relação de respeito e confiança com os meus alunos. Para o efeito, procurei 

criar um ambiente de descontração disciplinada com os meus alunos, 

mantendo sempre uma boa relação pedagógica. Ou seja, uma relação em que 

existia espaço para a afetividade e o respeito e para a partilha de ideias, 

experiências, sentimentos e opiniões, possibilitando deste modo, um ambiente 

de trabalho consistente e eficaz, favorável ao ensino dos conteúdos 

programáticos.  

De um modo geral, o ambiente positivo dentro do espaço de aula foi 

conseguido, mas em muitas das turmas, com muito esforço, devido a algumas 

problemáticas que iam surgindo com o decorrer dos anos letivos. Algumas das 

estratégias utilizadas com estes alunos foi a descoberta, o tentar perceber que 

efeitos tinham determinados exercícios com a turma e quais os tipos de 

exercícios que não deveria utilizar. Aqui, percebi que teria de utilizar muitos 

exercícios de cooperação e de entreajuda para que as aulas conseguissem 

correr de uma forma mais harmoniosa e positiva, sem que houvesse qualquer 

constrangimento com nenhum aluno. Esta estratégia unia-os e permitia manter 

um bom clima de aula. Assim, tentei sempre que possível respeitar o espaço, a 

individualidade e a especificidade de cada aluno, tendo em consideração os 
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vários ritmos de aprendizagem e efetuando sempre uma reflexão cuidada do 

meu desempenho. Refletindo quer na ação, quer após a ação, consegui adotar 

estratégias e métodos de trabalho de acordo com as dificuldades apresentadas 

pelos alunos. Ou seja, tive sempre a preocupação máxima de criar, de forma 

continuada, situações ajustadas às suas dificuldades, para que lhes fosse 

possível alcançar o sucesso e desenvolver a confiança neles próprios, 

recorrendo ainda ao reforço positivo, ao elogiar e valorizar as suas 

intervenções e atitudes. 

Além disso, procurei motivar convenientemente os alunos para as 

atividades desenvolvidas, recorrendo a estratégias diversificadas, que 

incluíssem as várias competências implícitas ao ensino da disciplina de EF. 

Esta nem sempre foi uma tarefa fácil, existindo por isso momentos em que 

desistir era uma palavra que começava a fazer parte do meu vocabulário, já 

que cheguei a lecionar apenas a um aluno. 

Em conclusão, este acompanhamento permanente aos alunos ajudou-

me a efetuar não só o levantamento das suas dificuldades mas também a 

reestruturar estratégias com vista à superação dessas mesmas dificuldades. 

3.3.3. A BT9 

No presente ano letivo decidi experimentar uma nova escola, conhecer 

novos colegas, novos alunos, novos objetivos. Assim, após dez anos 

consecutivos na EJ, fiquei colocada na oferta de emprego para contrato, na BT. 

Esta escola é conhecida por quase todos os professores da RAA, do 3º 

ciclo e Secundário, como sendo uma das melhores escolas da região pelas 

condições físicas que apresenta. No meu entendimento, nesta escola as 

condições são de excelência, pois existe uma piscina de dezasseis metros, um 

relvado sintético, uma pista de Atletismo em tartan, uma sala de Judo, uma 

Sala de Ginástica, um campo de Basquetebol/Ténis no exterior com cobertura 

e um pavilhão onde pode albergar até três turmas em simultâneo.  

 Com as presentes condições sinto-me ainda mais motivada para fazer o 

que sempre ambicionei, ser professora de EF. Com instalações desta 

envergadura sentimo-nos mais comprometidos a elaborar um melhor 

                                                      
9
 A identidade da escola foi salvaguarda pela atribuição de um nome fictício. 
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planeamento para que os alunos obtenham ainda melhores resultados, 

principalmente porque podemos lecionar todas as matérias nucleares que 

constam nos programas nacionais de EF. Também nesta escola, o trabalho 

como docente foi marcado por uma constante superação de objetivos, dia a 

dia, mês a mês, rotação a rotação (de espaços). A rotação pelos espaços era 

elaborada para que todos os docentes do departamento conseguissem lecionar 

todas as matérias nucleares durante o ano letivo. 

3.3.3.1. O Departamento de EF e Desporto da BT 

No Departamento de EF desta escola existe um grupo de docentes um 

pouco mais homogéneo, no que toca à faixa etária, pelo que as perspetivas e 

visões não são tão diferenciadas. Aqui foi estabelecida, desde logo, uma boa 

relação com todos os elementos do grupo, primeiro porque já nos conhecíamos 

e segundo porque já havia trabalhado com alguns professores na escola 

anterior, antes da abertura da presente escola. Assim, foi junto deles que me 

informei sobre todas as normas e diretrizes da escola, bem como de todos os 

documentos necessários para um correto início de ano letivo. E, tal como nos 

anos anteriores, foi atualizada da planificação anual da disciplina, bem como 

dos critérios de avaliação e respetivos indicadores a observar nos alunos. Nas 

primeiras reuniões, foram ainda definidos os mapas da distribuição dos 

espaços de aula e respetiva calendarização para ano letivo. Este departamento 

reunia ordinariamente, pelo menos, uma vez por período, ou 

extraordinariamente, por iniciativa do respetivo coordenador ou por ser 

requerida uma reunião por um terço dos membros do departamento, ou ainda 

por ser solicitada pelo Presidente do CE. Tal como acontecia nas escolas 

anteriores, estas reuniões serviam para regrar procedimentos e readaptar 

planificações, organizar as atividades propostas, além da deliberação de todo 

um misto de assuntos incluídos na ordem do dia, referentes quer ao 

departamento, quer à escola em si.  

Naturalmente, que além destes encontros ordinários, o dia a dia permitiu 

um convívio informal constante, favorecendo também a troca de experiências, 

de forma a proporcionar o sucesso nos alunos. Muitas das vezes eram nestes 

momentos que refletimos em relação à nossa prática pedagógica. Por exemplo, 

quando no intervalo nos encontrávamos no gabinete e comentávamos acerca 
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de alguns exercícios aplicados, obtínhamos logo alguns feedbacks dos nossos 

colegas; ou quando observávamos exercícios interessantes nas aulas uns dos 

outros e por isso debatíamos a sua aplicabilidade. 

Penso que a cooperação entre todos os elementos do departamento, na 

análise e reflexão sobre os processos e metodologias adequadas à disciplina, 

foi sempre notória neste grupo de trabalho e fundamental para combater a 

rotina e o insucesso escolar.  

3.3.3.2. Os alunos da BT 

Uma vez que me foram atribuídas seis turmas, neste ano letivo, optei por 

centrar a reflexão do processo ensino e aprendizagem em apenas uma turma. 

Todas as informações recolhidas no início do ano letivo, foram obtidas 

através de um breve questionário e tidas em consideração durante o processo 

de ensino e aprendizagem, para que fosse possível adequar os objetivos e as 

situações de aprendizagem às necessidades, dificuldades, potencialidades, 

preferências e motivações dos discentes. Assim, no que respeita à sua 

disponibilidade motora, a grande maioria da turma encontrava-se no nível 

elementar, apesar de em certas modalidades mostrarem grandes défices 

motores. Também a aptidão física dos alunos não era muito elevada, tendo-se 

adivinhado grandes dificuldades de aprendizagem de novos conhecimentos e, 

consequentemente, uma evolução pouco significativa das suas capacidades 

motoras.  

Uma parte significativa da turma apresenta excesso de peso, o que 

também influenciou o seu desempenho para algumas modalidades, como é o 

caso da Ginástica. Contudo, alguns alunos apresentavam uma boa 

disponibilidade motora que, conciliada com um empenho e interesse 

significativos, conseguiram resultados de aprendizagem muito positivos.  

Relativamente à cultura desportiva, os alunos revelaram não conhecer 

muitas das informações básicas das modalidades lecionadas, como é o caso 

das regras, nome das técnicas realizadas, entre outros, embora certos 

conhecimentos já deveriam ter sido adquiridos em anos anteriores. Este facto 

veio trazer uma maior preocupação na preparação do processo ensino e 

aprendizagem. O meu planeamento foi muito focado nessa informação básica 
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das modalidades porque, na minha opinião, sem ela os alunos não conseguem 

atingir níveis mais elevados. 

Por fim, ao nível dos comportamentos e atitudes, a maioria da turma 

apresentou uma postura adequada às aulas, respeitando os seus colegas e 

professora. No entanto, os alunos desconcentravam-se muito facilmente, sendo 

necessário adverti-los várias vezes, para que o ritmo das aulas não fosse 

quebrado. Atendendo que os alunos tinham uma grande tendência para se 

desinteressarem rapidamente pelas tarefas, foi também importante incluir nas 

atividades propostas nas aulas uma componente lúdica e competitiva, para que 

conseguisse mantê-los envolvidos no próprio processo de ensino e 

aprendizagem.
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4. Realização da prática profissional 

A estruturação deste capítulo terá como base as seguintes áreas de 

desempenho: organização e gestão do ensino e aprendizagem, participação na 

escola e relação com a comunidade. Neste capítulo irei passar por todas as 

áreas de desempenho, fazendo uma reflexão crítica sobre todo trabalho 

desenvolvido desde o meu estágio pedagógico até aos dias de hoje. 

 

4.1. Organização e gestão do ensino e aprendizagem 

4.1.1. Planeamento e conceção de ensino 

Segundo Bento (2003, p. 15-16) “a planificação é o elo de ligação entre 

as pretensões, imanentes ao sistema de ensino e aos programas das 

respetivas disciplinas, e a sua realização prática. É uma atividade prospetiva, 

diretamente situada e empenhada na realização do ensino, que se consuma na 

sequência: elaboração do plano, realização do plano, controlo do plano e 

confirmação ou alteração do plano, etc.” Para o mesmo autor o planeamento é 

ainda caracterizado como sendo a “esfera de decisão na qual o professor pré-

determina quais os efeitos alcançar no ensino e para quê são despendidos 

tempo e energias”. O planeamento, não é portanto mais do que um instrumento 

ao dispor do professor, que o ajuda a pensar e tomar decisões sobre o 

processo de ensino e aprendizagem dos alunos. 

Deste modo, ao professor exigisse, entre muitos outros aspetos, a 

capacidade de analisar e organizar a intervenção pedagógica para criar 

condições para que todos os seus alunos possam beneficiar de uma EF útil e 

adequada. Seja qual for a matéria de ensino, o professor seleciona os 

conteúdos da matéria de ensino a ensinar, define objetivos, escolhe estratégias 

e avalia o processo e os resultados. 

Em termos de orientação e organização do processo de ensino e 

aprendizagem, tal como outras disciplinas, planear as aulas de EF implica 

tomar decisões e fazer escolhas ao nível da matéria a ser ensinada, tendo em 

conta a avaliação das necessidades e possibilidades dos alunos, os objetivos 

para cada ano de escolaridade e cada etapa de aprendizagem, assim como as 

atividades e metodologias mais convenientes para as respetivas 

aprendizagens. O professor não é somente alguém que aplica conhecimentos 
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produzidos por outros e não é somente um agente determinado por 

mecanismos sociais, mas sim um sujeito que assume a sua prática a partir dos 

significados que ele mesmo lhe dá. Ou seja, o professor é um sujeito que 

possui conhecimentos e um saber fazer proveniente de sua própria atividade e 

a partir dos quais ele a estrutura e orienta (Tardif, 2005). 

Neste processo de preparação e planeamento do ensino, o professor 

precisa de atender ao percurso de desenvolvimento dos alunos e à sequência 

de um conjunto de aulas (unidades) coerentemente articuladas entre si, 

considerando para cada unidade de ensino o trabalho efetuado nas anteriores, 

para que se obtenham efeitos de progressão na sua aprendizagem. 

Valorizando esta articulação, Bento (2003, p.59) considera fundamental 

atender a três níveis de planeamento: o planeamento anual (PA), a unidade 

didática (UD) e o plano de aula, sendo todos “elaborados, interrelacionados e 

entendidos como estações ou etapas intermédias e necessárias na via do 

aumento da qualidade de conceção e melhoria da realização do ensino”. 

4.1.2. Planeamento anual (PA) 

Como refere Bento (2003), o primeiro nível de planeamento constitui um 

trabalho preparatório de análise, balanço e reflexão, procurando situar e 

concretizar o programa de ensino no local e nas pessoas envolvidas. Ou seja, 

o PA engloba os aspetos gerais de envolvimento do ensino, sem pormenores 

de atuação, no sentido de projetar o desenrolar da atividade durante o ano 

letivo. 

Para a preparação deste nível de planeamento, no período que 

antecede o início do ano letivo, os professores tentam em conjunto analisar o 

programa10 e ajustá-lo às condições espaciais e materiais da escola, bem como 

aos alunos da respetiva instituição, e se necessário definir estratégias que 

visam a implementação do Projeto Curricular de EF (elaborado pelo grupo). 

Nesta fase, além da definição e agendamento das atividades extracurriculares 

                                                      
10

 O programa é um instrumento de trabalho para o professor. Estes programas foram concebidos como 

um instrumento necessário para que a EF das crianças e jovens ganhasse o reconhecimento que carece, 

deixando de ser vista, por um lado, como mera catarse emocional, através do exercício físico vigoroso, 

ou, por outro lado, como animação/orientação de (alguns) jovens «naturalmente dotados» para se 

tornarem artistas da perfomance desportiva (Jacinto, J.,et al. 2001). 
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(plano de atividades), é também elaborado o roulement11 dos espaços, para 

que cada professor possa proceder à elaboração dos diferentes níveis de 

planeamento das suas turmas. Serão estas decisões, tomadas em grupo, que 

mais tarde determinaram as decisões do professor no planeamento do 

processo de ensino e aprendizagem das suas turmas. Ou seja, neste nível de 

planeamento, atendendo às decisões tomadas pelo grupo e às características 

de cada turma, o professor define as modalidades a lecionar, em que momento 

do ano letivo são lecionadas, a extensão de cada unidade de ensino e os 

momentos de avaliação. 

4.1.3. Unidade didática (UD) 

“As unidades temáticas ou didáticas, ou ainda de matéria, são partes 

essenciais do programa de uma disciplina. Constituem unidades fundamentais 

e integrais do processo pedagógico e apresentam aos professores e alunos 

etapas claras e bem distintas de ensino e aprendizagem” (Bento, 2003, p. 75). 

Assim, por UD entende-se um conjunto de aulas, com uma estrutura 

organizativa semelhante, preparadas e orientadas para a prossecução de 

determinados objetivos. Trata-se de pensar antecipadamente como vão ser as 

aulas de uma modalidade num determinado período de tempo, já destinado no 

PA. 

Neste nível de planeamento, depois de examinados os recursos 

(espaciais, materiais e temporais) e analisadas as características dos alunos, é 

feita a escolha das habilidades motoras a lecionar, definidos os objetivos e a 

extensão e sequência de conteúdos, bem como pensadas as progressões 

pedagógicas, no sentido de atingir os objetivos definidos. A fase final da 

construção da UD consiste na configuração da avaliação, em que são definidos 

os critérios que compõem os instrumentos de avaliação. Estes procedimentos 

de avaliação têm de ter coerência com o processo já descrito no PA, quer 

sejam critérios já definidos pelo grupo disciplinar, como a percentagem 

atribuída a cada domínio da aprendizagem, quer sejam os tipos de tarefa de 

avaliação, quando vamos avaliar e com que intenção.  

                                                      
11

 Por roulement podemos entender rotação de espaços. Trata-se do período temporal que uma 

determinada turma permanece num determinado espaço de turma, ou então, como a frequência com que 

uma determinada turma passa pelos diferentes espaços de aula. 
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Assim, e atendendo ao cumprimento das orientações curriculares do 

Projeto Curricular de EF, como é natural, nem sempre foi fácil executar na 

totalidade as orientações curriculares, uma vez que se trata de um documento 

único que é elaborado para mais de meia centena de turmas e, portanto, 

precisa de constantes reajustes. Ou seja, embora esta planificação elaborada 

pelo departamento curricular seja importante, uma vez que é um reajuste do 

programa nacional da disciplina às características da escola, é também um 

documento que não atende às especificidades de cada turma. Daí a 

necessidade de se ajustar os conteúdos programáticos às particularidades de 

cada turma, permitindo na sua grande maioria o cumprimento da totalidade das 

orientações curriculares. 

4.1.4. Plano de aula 

Tendo em atenção a matéria, “os pressupostos dos alunos e as 

condições de ensino, bem como os dados fornecidos pela análise das etapas 

anteriores, na preparação da aula tem lugar uma precisão dos seus objetivos 

(já estabelecidos no plano da unidade); é planificado o seu decurso 

metodológico e temporal” (Bento, 2003, p. 63). 

Para a elaboração de um plano de aula temos que ter em conta alguns 

fatores, como por exemplo, os conteúdos que vamos privilegiar nessa aula, 

como é que os alunos o vão exercitar (tipo de tarefas /organização), em que 

momentos da aula (sequência na sua abordagem), durante quanto tempo e 

com que objetivos. Os objetivos é que predizem os exercícios, ou seja, primeiro 

definimos os objetivos e só depois selecionamos e organizamos a tarefa de 

forma a permitir cumprir esses objetivos. 

Ao recordar o meu ano de estágio, lembro-me que elaborar um plano de 

aula era um grande desafio, pois conseguir concentrar e organizar diferentes 

conteúdos numa só aula, selecionar os melhores exercícios e conseguir gerir o 

tempo disponível para a aula, dividindo-o de forma uniforme para os diferentes 

exercícios, bem como organizar a aula tendo em conta o espaço e material 

disponível, era uma tarefa árdua. Nesta fase, os maiores obstáculos situavam-

se na seleção e organização dos exercícios. Era difícil selecionar os melhores 

exercícios, porque a minha preocupação prendia-se em conseguir encontrar 

exercícios que fossem simultaneamente motivantes e estimulantes para os 
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alunos, bem como adequados aos diferentes níveis de aprendizagem. Por esta 

razão, numa fase inicial os planos de aula eram demorados e trabalhosos, mas 

com o passar do tempo, consegui simplificar a organização das tarefas 

propostas e rentabilizar melhor os recursos disponíveis.  

Em termos de estrutura, optei sempre por dividir a aula na seguinte 

forma (três partes): parte inicial, fundamental e parte final. A parte inicial 

contempla, sobretudo, a revisão e apresentação de conteúdos e objetivos da 

aula e a mobilização motora, aumentando gradualmente a intensidade de 

esforço. Na parte fundamental faço a descrição das tarefas, organização e 

condições de realização, em que atendo a uma abordagem profunda dos 

conteúdos, objetivos e componentes críticas. Na parte final da aula privilegio o 

retorno à calma, a revisão de conteúdos e objetivos da aula através de 

questionamento dirigido, solicitando a opinião dos alunos e fazendo a extensão 

para a aula seguinte. Aqui, o balanço final da aula era realizado através do 

questionamento aleatório, sobre os conteúdos lecionados e sobre as dúvidas 

surgidas. Neste momento eram também feitas as correções necessárias aos 

alunos ou reforçados os bons comportamentos. Ou seja, elucidava os alunos 

sobre os comportamentos positivos e negativos da aula, de forma a estimular 

atitudes mais adequadas nas sessões que se seguiam. Quando havia tempo, 

falava com os alunos sobre outros assuntos, não relacionados com a disciplina 

de modo a procurar construir uma relação de proximidade entre professor-

aluno.   

No planeamento das diferentes aulas, a minha grande preocupação foi 

desde sempre, a seleção de tarefas que permitam elevar os níveis de 

motivação dos alunos, promover a sua aprendizagem e facilitara organização e 

transição entre tarefas, de forma a diminuir os tempos de espera e aumentar o 

tempo de empenhamento motor, bem como a adequação das tarefas aos 

objetivos definidos para cada aula.  

Na minha opinião, um plano de aula deve ser um guião que auxilia a 

ação do professor, devendo ser preciso e muito claro. Este deve ser constituído 

por palavras claramente entendidas, contendo tudo o que é essencial para o 

decorrer da atividade letiva. 
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4.1.5. Realização 

4.1.5.1. EV (Estágio Pedagógico) 

Nesta primeira etapa do meu percurso como professora, preocupava-me 

sobretudo com o comportamento dos alunos e com o controlo da turma, pois 

sabia que este era um passo importante para que todo o processo ensino e 

aprendizagem decorresse nas melhores condições possíveis. Tratava-se, 

principalmente, de conseguir conquistar a minha autoridade como professora e 

penso que o consegui fazer de forma natural e sem ter que me impor. 

Relativamente ao comportamento dos alunos não tive nenhum problema, pois 

deparei-me com uma turma de alunos com um comportamento bastante 

adequado em contexto sala de aula, não condicionando assim, o decorrer das 

mesmas. Ultrapassada esta fase inicial, as preocupações viraram-se 

essencialmente para a escolha dos exercícios a realizar em cada uma das 

aulas. No entanto, à medida que fui adquirindo um conhecimento mais 

profundo acerca do processo de ensino e aprendizagem percebi que os 

exercícios não encerram em si os objetivos da disciplina, mas sim que 

traduzem os meios para os alcançar. Neste sentido, procurei sempre privilegiar 

primeiro a aprendizagem de um conjunto de habilidades motoras e assegurar o 

conhecimento de uma cultura desportiva, promover a melhoria da condição 

física e o desenvolvimento pessoal e social do aluno, e deste modo estimular o 

gosto pela prática de atividades físicas, assegurando a compreensão da sua 

formação integral. Aqui, foi também importante, perceber que os objetivos 

definidos para a aula dependem das características e necessidades, não só da 

turma, mas sobretudo de cada aluno. Outra preocupação constante era de 

tentar diversificar as estratégias/metodologias utilizadas na aula, com o intuito 

de proporcionar diferentes situações de aprendizagem e tornar o ambiente de 

aula um espaço facilitador da aprendizagem. Além disso, tentei promover, por 

vezes, o ensino pela descoberta explorando as questões formuladas pelos 

meus alunos no sentido de que eles mesmos encontrarem as respostas. 

Relativamente às tarefas propostas, à organização metodológicas e à 

sequência dos conteúdos, procurei habitualmente planear tudo do mais simples 

para o mais complexo, privilegiando por isso as situações analíticas numa fase 

inicial. Nas modalidades coletivas, sempre optei por dar maior importância às 
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situações de jogo, não só pela necessidade de incidir mais nos conteúdos 

táticas, mas também porque conseguia ter os alunos em maior tempo potencial 

de aprendizagem. Nestes momentos, procurava privilegiar o entendimento e 

exercitação dos princípios táticos, mas as limitações técnicas nem sempre 

facilitavam este processo, daí a opção de incidir primeiramente na componente 

técnica. Ou seja, primeiro, os alunos exercitam os conteúdos em exercícios 

critério, em que o objetivo era ensinar as principais componentes críticas dos 

vários gestos técnicos; e, posteriormente, os alunos realizam as situações 

simplificadas de jogo, onde tentavam solucionar as situações de jogo através 

dos gestos técnicos mais adequado e os princípios táticos aprendidos.   

Adicionalmente, em quase todas as aulas de desportos coletivos 

procurava que nos jogos houvesse competição entre as equipas. Este aspeto 

contribuiu bastante para que os alunos se empenhassem e se motivassem 

para a aprendizagem, assim como para desenvolver nos alunos capacidades e 

valores sociais fundamentas, tais como: a colaboração entre os colegas; a 

concentração e a atenção; o sentido de autodomínio e de responsabilidade 

coletiva; os padrões de conduta em equipa; e o respeito e cordialidade entre os 

companheiros e adversários, privilegiando a interajuda.  

Na verdade, sempre tive a preocupação em lecionar aulas motivantes, 

nas quais os alunos se sentissem realizados, assim como eu, por isso nunca 

me esqueci de um lema importantíssimo: “dar o que precisam da forma que 

mais gostam”. 

Outra aspeto a focar, nesta etapa, fui a gestão do tempo de aula. A 

gestão do tempo de aula constitui um dos aspetos fundamentais para o 

sucesso da mesma, uma vez que quanto mais tempo de exercitação o aluno 

usufruir, maior o seu tempo potencial de aprendizagem. Ora, na minha opinião, 

as primeiras aulas são extremamente importantes para definirmos algumas 

regras que serão muito úteis para a rentabilização do tempo disponível para 

cada aula. Além disso, uma vez que a aula se desenrola num espaço aberto, 

contrariamente ao que os alunos estão habituados noutras disciplinas, é 

sempre necessário criar também algumas rotinas, nomeadamente na 

organização de grupos, transição entre tarefas e nos momentos de instrução.  
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Assim, procurei sempre ser pontual com o começo da aula, utilizando 

um processo de chamada rápido (depois de conhecer bem os alunos deixei de 

a realizar) e incutindo nos alunos a importância de também eles respeitarem o 

tempo de início, para não comprometer o que estava planificado para essa 

aula. Salvo raras exceções e respeitando sempre os tempos de tolerância para 

o início de cada aula (definidos no regulamento interno da escola), todas elas 

começaram dentro do tempo previsto.  

Relativamente à organização dos grupos, estes eram constituídos por 

mim de forma homogénea e heterogénea. Utilizei a estratégia de grupos 

homogéneos, quando se tratava de grupos pequenos, para respeitar as 

capacidades individuais, bem como o ritmo de aprendizagem. Já para grupos 

numerosos recorria à formação heterogénea, para existir um maior intercâmbio 

de conhecimentos entre os alunos e interajuda.   

Na realização dos exercícios de aprendizagem mais simplificados, o 

número de alunos por grupo foi sempre o menor possível (se possível em 

trios), para permitir a cada aluno uma exercitação mais sistemática e um maior 

tempo potencial de aprendizagem. Por outro lado, a duração do exercício nem 

sempre era cumprida conforme o planeado, pois tudo dependia dos 

comportamentos dos alunos, uma vez que não podia ser nem muito longo, para 

que não se tornasse aborrecido ou ocorressem comportamentos fora da tarefa, 

nem muito curto, impedindo uma aprendizagem real e duradoura. 

 

4.1.5.2. EJ 

Segundo Rink (cit. por Moreira, 2014), o clima e a disciplina apresentam-

se como duas das quatro categorias didáticas, sendo a disciplina o domínio do 

controlo e regulação de todo o processo de ensino e aprendizagem, e o clima o 

domínio relacionado ao ambiente/envolvente criado e vivenciado em todo o 

processo de ensino.  

A dimensão clima e disciplina são extremamente importantes na 

intervenção pedagógica de qualquer professor. Esta dimensão tem sobretudo a 

ver com interações pessoais, relações humanas e o ambiente onde se 

desenrola. Para que uma aula possa decorrer da melhor forma possível, 

permitindo o cumprimento de todos os objetivos propostos, é fundamental que 
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seja vivido na aula, um clima baseado na disciplina e respeito mútuo. Só desta 

forma é possível otimizar o processo de ensino e aprendizagem. Nas minhas 

aulas procurei criar sempre um ambiente positivo, relacionando-me com os 

alunos de forma humana e mostrando-me sempre disponível para ouvir e 

ajudar os alunos sobre questões da aula ou problemas de caráter pessoal. 

Penso que a primeira aula do ano letivo foi muito importante para marcar 

claramente o lugar que cada um ocupava neste contexto, fazendo-lhes ver a 

influência que os seus comportamentos poderiam ter no sucesso das suas 

aprendizagens. Partindo desta hierarquização, tudo se tornou mais fácil, fruto 

da sua postura na aula, mas também, fruto da maturidade que a maior parte 

dos alunos revelou e do empenho e vontade de aprender e fazer cada vez, 

mais e melhor. Um dos aspetos que sempre fiz entender aos meus alunos é 

que nos espaços de aula há sempre momentos em que podemos rir e brincar, 

mas quando é para trabalhar, temos de nos empenhar de forma séria. Tal 

como era de esperar, por vezes, ocorreram comportamentos desviantes de 

alguns alunos, sobretudo fora da tarefa e de forma esporádica, mas que não 

foram prejudiciais para o normal funcionamento das aulas. Aquando da 

existência de alguns desses comportamentos, optei quase sempre por técnicas 

de controlo positivas, no sentido de modificar os seus comportamentos, 

realçando aquilo que são os bons comportamentos; identificando 

comportamentos inapropriados, explicando o porquê de não os fazerem, e 

criando compromissos entre dividindo responsabilidades com os alunos. Desde 

a minha vida de estudante que sempre gostei de perceber onde errei e como 

poderia melhorar para não voltar a errar. Por esta razão, procurei ter sempre 

esta reação com os meus alunos. 

Sempre que possível, também ignorei comportamentos de desvio, que 

pouco interferiam na aula. Nestas situações, a minha estratégia era no final de 

cada aula, falar individualmente com os alunos, chamando-os à razão, para 

que não voltassem a repetir os comportamentos inadequados. Desta forma, 

tenho até hoje conseguido obter bons resultados com os meus alunos. 

Evidentemente que cada turma é uma turma, e nas turmas do Curso de 

Recuperação do Ensino Regular (CRER) e de Oportunidade Profissionalizante 

(OP), conseguir um bom clima de aprendizagem e disciplina foi um pouco mais 
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difícil. A maioria destes alunos não traziam o material necessário para a 

realização da aula, revelavam falta de concentração, interesse e empenho e, 

por vezes, comportamentos extremamente desadequados, utilizando uma 

linguagem muito imprópria nas aulas. Por estas razões, o meu maior 

investimento, junto destas turmas, foi o controlo e a disciplina. 

Relativamente ao clima de aula, este foi sempre bastante positivo ao 

longo de todo o ano, o que fez com que as aulas decorressem de forma 

bastante agradável. Em algumas aulas, sobretudo nas aulas em que os alunos 

nem sempre gostavam de praticar e aprender certas modalidades, instalava-se, 

por vezes, um clima de resistência por parte dos alunos. Nestas situações foi 

minha preocupação promover e despoletar ações positivas sobre os alunos, 

aproveitando a empatia e confiança que fui cultivando, para os fazer ver que 

eram capazes de aprender e realizar qualquer tipo de tarefa, sem os 

pressionar, mas encorajando-os. O balanço final que faço desta dimensão no 

contexto da minha intervenção pedagógica revelou-se bastante positivo, tendo 

alcançado todos os objetivos a que me propus. 

 

4.1.5.3. BT 

Como tem vindo a ser prática comum para mim, também aqui foram 

utilizadas diversas estratégias de modo a contribuir para a melhoria do 

desempenho escolar dos alunos. Por exemplo, a aula começava sempre com 

uma revisão dos conteúdos lecionados na aula anterior, através do 

questionamento aos alunos, sendo ainda clarificados os conteúdos e os 

objetivos e atingir na respetiva sessão. As condições de segurança eram 

também referidas, assim como, o correto manuseamento do material pelos 

alunos. Quanto ao aquecimento, de modo a simplificar a organização inicial da 

aula, era sempre realizada uma corrida contínua, uma mobilização articular e 

alongamentos, seguido de alguns jogos lúdicos, com o objetivo de desenvolver 

a capacidade cardiorespiratória e muscular dos alunos, assim como aumentar 

a temperatura corporal.  

Os momentos seguintes centravam-se nas tarefas de aprendizagem, 

que incidiam nos conteúdos e objetivos definidos para a aula, sendo que aqui a 

instrução foi desde sempre uma das minhas maiores preocupações. Pois, na 
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minha opinião, as respostas dos alunos ao longo do processo de ensino e 

aprendizagem de cada aula, dependem em grande medida da intervenção do 

professor e dos feedbacks que recebem sobre o seu desempenho. Pois, como 

diz Graça e Mesquita (cit. por Meireles, 2012), o feedback pedagógico integra-

se no conjunto de medidas de instrução de apoio à construção da 

aprendizagem em direção à realização autónoma. 

Nos momentos de instrução, procurei desde sempre adequar a 

linguagem ao nível dos alunos, para que fosse clara, simples e objetiva, porque 

é através do processo de instrução que o professor comunica de forma mais 

efetiva e eficaz com os alunos.  

A adoção de rotinas para estes momentos de instrução foram muito 

importantes para que estes momentos fossem curtos e claros para os alunos. 

Estes cuidados e rotinas estavam, sobretudo, relacionadas com a forma como 

comunicava (velocidade de exposição, lógica sequencial do discurso, tom e 

colocação de voz), a minha posição e a posição dos alunos (local, formação 

dos alunos, orientação da turma) e as estratégias utilizadas (demonstração, 

figuras e esquemas, terminologia, conceitos chave, questionamento).  

Numa primeira fase, devo admitir que, por vezes me alongava um pouco 

mais daquilo que seria o recomendável, sobretudo na instrução na parte inicial 

da aula. Isto, porque preocupava-me muito em ser clara na transmissão da 

informação, assegurando-me sempre que os alunos tinham percebido o 

conteúdo das informações. Durante a aula, na maioria das vezes, optava por 

reunir todos os alunos junto de mim, facilitando assim o processo de 

comunicação. Nestes momentos de instrução, procurava mencionar sempre as 

componentes críticas mais importantes e recorrer à demonstração (realizada 

pelos alunos e reforçada por mim em algumas situações), para que através da 

visualização os alunos compreendessem melhor a tarefa. Como referem Graça 

e Mesquita (2006), aquando da demonstração revela-se fundamental destacar 

a informação mais importante, reforçando os pontos críticos. Além disso, penso 

que a demonstração deve de ser a mais contextualizada possível, possuir 

qualidade e, se necessário, repetida várias vezes e de diferentes ângulos. 

Assim, consoante o exercício, optava por colocar um dos grupos formados já 

na organização pretendida e os restantes alunos alinhados de modo a 
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observarem a exemplificação do mesmo (caso o exercício se desenvolvesse de 

igual forma nas duas partes do campo). Ou então, se o exercício era feito ao 

longo da extensão do campo, colocava os alunos nas suas posições e a 

exemplificação era feita de forma lenta e comigo a orientar o que deveriam de 

fazer, até perceberem a dinâmica do exercício, de forma a realizá-lo de forma 

autónoma. Desta forma, ao longo das aulas, procurei sempre que os alunos 

fossem agentes ativos do seu próprio processo de aprendizagem, para 

aumentar o nível de responsabilidade, tornar a aprendizagem significativa e 

aumentar os seus níveis de autoconfiança.  

Já durante a realização das tarefas de aprendizagem procurava marcar 

a minha presença, porque fazia questão de estar sempre a falar com os alunos, 

a emitir feedback para corrigir, prescrever, avaliar a prestação, descrever 

determinado conteúdo desenvolvido e, se necessário, fornecer um novo 

feedback. Além disso, procurava transmitir um reforço constante aos alunos, 

com a finalidade de atrair constantemente a motivação e empenho de parte de 

cada um, ao longo dos exercícios e durante toda a aula. Penso que, desta 

forma, podemos conseguir aumentar a probabilidade dos alunos se 

encontrarem na tarefa em tempo potencial de aprendizagem. Como refere 

Ferreira (cit. Meireles, 2012), a motivação só se completa quando o aluno 

encontra razões suficientes para o trabalho que realizam, quando lhe aprecia o 

valor e percebe que os seus esforços levam à realização do ideal desejado. 

Outra questão importante refere-se à frequência e pertinência do 

feedback fornecido aos alunos, que ao longo da minha experiência como 

professora, foram melhorando bastante. Para isso, foi necessário perceber qual 

o tipo de feedback, assim como o momento mais indicado para o realizar. Por 

exemplo, para os alunos do nível introdutório, utilizava sobretudo feedback 

mais gerais e direcionados para as componentes das habilidades motoras e 

situações táticas mais simples (deslocamentos, pontuação, rotações, receções, 

entre outros). Assim, para estes alunos, recorria frequentemente a feedbacks 

auditivos e visuais (demonstração, gestos) e eram mais dirigidos ao aluno e do 

tipo prescritivo, uma vez que incidiam mais no modo como deveria ou não 

fazer. Relativamente aos alunos do nível elementar e avançado, o feedback era 

mais específico e mais direcionado para questões táticas, uma vez que já 
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dominavam suficientemente bem a maioria das habilidades motoras das 

modalidades. Aqui, os feedbacks eram mais dirigidos ao grupo e mais do tipo 

avaliativo e interrogativo.  

Em relação à qualidade dos feedbacks, julgo que a sua melhoria foi 

bastante significativa, em parte devido à melhoria do meu conhecimento sobre 

as modalidades ensinadas. A importância que o feedback tem no nível de 

desempenho e aprendizagem dos alunos, para além de fator de motivação que 

possa ter, requer mais do que uma simples informação do que está correto ou 

incorreto. Neste caso, o professor tem que ter conhecimentos científicos, que 

lhe permita facilmente detetar o erro e ser oportuno na sua intervenção, 

focando os aspetos mais relevantes e fornecendo uma informação facilmente 

captada pelo aluno, utilizando para isso uma linguagem de acordo com a faixa 

etária dos alunos com quem está a trabalhar.  

 

4.1.6. Avaliação 

Segundo Bento (2003, p.174), “conjuntamente com a planificação e 

realização do ensino, a análise e avaliação são apresentadas como tarefas 

centrais de cada professor”. 

A avaliação foi, ao longo de todo este meu percurso profissional, um 

ponto de constante discussão, pela subjetividade que lhe está inerente. Esta 

ação assume um papel regulador e quantificador das aprendizagens e, sendo 

sempre uma ação revestida de alguma subjetividade, exige de nós, 

professores, bastante cuidado no seu planeamento e operacionalização. 

Assim, tendo em conta estas características, no início de cada ano letivo, 

precedia logo ao planeamento de todos os momentos de avaliação, 

apresentando sempre em tempo útil, os resultados da avaliação aos alunos, de 

modo a promover a reflexão conjunta sobre os resultados obtidos. Mais tarde, 

se necessário, procedia às adaptações imprescindíveis para alcançar os 

objetivos definidos. Estes momentos de avaliação centravam-se na avaliação 

diagnóstica, formativa e sumativa das aprendizagens. A primeira, servia para 

atender às dificuldades, necessidades e ao nível de desempenho dos alunos; a 

segunda, para regular todo o processo de ensino e aprendizagem, passando 

se necessário a informação aos alunos e realizando os reajustes necessários; 
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a terceira, para verificar se os objetivos definidos para cada unidade de ensino 

eram efetivamente alcançados pelos alunos, servindo ainda para classificar os 

alunos. Para estes momentos, procurei sempre utilizar os instrumentos que 

considerava mais adequados. Também ao longo dos anos letivos procurei 

atender à auto e heteroavaliação dos alunos, apresentando-lhes antes de cada 

momento de avaliação final (término de cada período letivo), em grelha própria, 

todos os elementos necessários à transparência do processo. Por último, 

importa referir que a avaliação dos discentes obedeceu sempre aos critérios de 

avaliação do departamento nos diversos domínios: Psicomotor (competências 

técnicas e táticas e capacidades motoras coordenativas e condicionais), Sócio-

Afetivo (atitudes e valores) e Cognitivo (conhecimentos).  

4.1.6.1. Avaliação Diagnóstica (AD) 

A AD é uma das primeiras tarefas do professor no início da UD. Como 

referi anteriormente, esta tem como objetivo conhecer os alunos em atividade, 

rever aprendizagens anteriores, avaliar o nível inicial da turma e dos alunos em 

particular e as suas possibilidades de desenvolvimento, identificar alunos com 

mais dificuldades, recolher dados para definir prioridades e adequar objetivos 

em função das competências já adquiridas. Assim, com base na AD pode-se 

decidir sobre: número de aulas da UD; os conteúdos prioritários na abordagem 

das matérias; estratégias de formação de grupos e responsabilidades 

atribuídas, e os momentos de recolha de informação para ajustamento do 

processo. Ou seja, será sempre com base nesta análise que se vai definir a 

extensão e sequência dos conteúdos.  

Nesta etapa, as minhas maiores dificuldades prenderam-se com a 

seleção dos conteúdos a avaliar e o modo como realizar essa avaliação. Talvez 

por esta razão, as tabelas elaboradas ainda numa fase inicial do meu percurso 

profissional, integrassem demasiados conteúdos e critérios a observar, 

tornando o processo de avaliação muito difícil. Com o tempo, aprendi a ser 

mais seletiva e a simplificar os instrumentos de avaliação.  

4.1.6.2. Avaliação Formativa (AF)  

A AF não é mais do que o processo que nos permite recolher as 

informações necessárias à orientação, regulação e controlo da aprendizagem e 
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desenvolvimento dos alunos ao longo de uma UD. Podemos dividi-la em três 

etapas: a recolha de informações, a interpretação dessas informações e a 

adaptação das atividades de acordo com a interpretação feita das informações 

recolhidas.  

Por outro lado, a avaliação formativa pode ter duas vertentes distintas 

mas que se complementam, uma de avaliação contínua, que está presente em 

todas as aulas, embora informalmente para os alunos; e a outra de caráter 

formal, que nos vai permitir fazer um balanço do processo de ensino e 

aprendizagem, para ratificar as decisões anteriores, ou por outro lado, fazer 

reajustamentos. Se for uma AF (de carácter formal), devemos fazê-la durante 

uma etapa de trabalho, através da observação direta, e atender à escolha 

cuidada das situações de avaliação e dos respetivos critérios, pois são estes 

fatores que dão qualidade e validade às informações que queremos recolher.  

As situações de avaliação devem ser o mais aproximo possível daquilo a 

que os alunos estão habituados a fazer nas aulas e de fácil observação. Numa 

perspetiva de orientação para a próxima etapa de trabalho, devemos acima de 

tudo, identificar as dificuldades que persistem, e para isso temos de ser 

capazes de conhecer o erro e de atuar para o eliminar.  

Centrando-me na minha prática, como em todas as aulas eram 

realizados jogos em situações reduzidas (ajustado ao nível da turma), ou 

apresentadas tarefas de aplicação, era sempre possível recolher informações 

dos alunos de forma contínua. A utilização destes registos diários referentes às 

prestações dos alunos deteve um papel muito importante no processo de 

avaliação do processo de ensino e aprendizagem, ajudando-me inclusive aferir 

as classificações finais dos alunos. 

4.1.6.3. Avaliação Sumativa (AS)  

A AS pretende essencialmente ajuizar o progresso realizado pelo aluno 

no final de uma unidade de aprendizagem, com o intuito de aferir resultados, 

por vezes, recolhidos em avaliações anteriores. Considero, que a AS é o 

culminar de um processo de aprendizagem e dela resulta uma classificação do 

aluno, através da atribuição dum valor mediante os objetivos atingidos pelo 

mesmo. Por isso, qualquer processo de ensino e aprendizagem não faz sentido 
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sem a avaliação como parte integrante, na medida em que a avaliação define e 

fundamenta o sucesso duma aprendizagem nos alunos. 

4.1.7. Participação na escola e relação com a comunidade 

Este subcapítulo engloba as atividades e experiências que considerei 

serem as mais relevantes na construção e desenvolvimento da minha 

identidade profissional. Numa primeira fase relato um pouco da minha 

participação nas atividades da escola, do último ano letivo; e, numa segunda 

fase, a influência desta minha participação na escola (dentro e fora de aulas), 

vivenciadas ao longo dos anos, no meu desenvolvimento profissional.  

Se há partida para este ano letivo as expetativas eram altas, em termos de 

desenvolvimento profissional e pessoal, estas foram suplantadas devido a tudo 

o que aprendi. Pois aqui senti verdadeiramente que a procura de novos 

conhecimentos, novas ideias e novos entendimentos, são indispensável ao 

nosso constante desenvolvimento profissional.  

 

4.1.8. Atividades do Departamento de Educação Física 

O Plano Anual de Atividades (PAA) é um instrumento de organização e 

gestão da unidade orgânica, que contextualiza as diversas atividades a 

desenvolver ao longo do ano letivo, com objetivos pedagógicos, em articulação 

com o Projeto Curricular de Escola (PCE) e o Projeto Educativo de Escola 

(PEE), documentos que definem a orientação conceptual e pedagógica da 

escola, tanto na sua componente curricular como em todas as atividades de 

complemento e enriquecimento curricular, ou extra curricular. Este é um 

documento de planeamento que define as atividades a desenvolver ao longo 

do ano letivo, assim como a sua organização e recursos, de forma a 

concretizar os princípios constantes do PEE. Assim, a escola onde estive neste 

último na letivo, teve como atividades a participação nas provas de Corta-Mato, 

o Mega Sprinter e Mega Salto, Percursos Pedestres, Intercâmbio do 1º ciclo e 

a participação nos JDE no 2º e 3º ciclo. 

Relativamente à atividade do Corta-Mato Escolar, esta é uma iniciativa 

do Desporto Escolar Nacional (DEN), em colaboração com a Federação 

Portuguesa de Atletismo, à qual a Direção Regional do Desporto (DRD), no 

âmbito das atividades do Desporto Escolar Açores (DEA), se associa mais uma 
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vez, com as adaptações ao Regulamento julgadas convenientes, em função da 

realidade geográfica da Região. Este projeto visa, entre outros objetivos, 

aumentar a oferta de Atividade Física Desportiva em meio escolar e apurar os 

representantes da Região Autónoma dos Açores no Corta-Mato Nacional 

(DRD, 2015). Ficou decidido que a prova fosse realizada numa fase única para 

toda a escola, até ao início de dezembro.  

O Mega Sprinter é uma iniciativa do DEN, em colaboração com a 

Federação Portuguesa de Atletismo, na qual a DRD, se associa mais uma vez, 

com as adaptações ao Regulamento julgadas convenientes, em função da 

realidade da Região. Este projeto visa, entre outros objetivos, a deteção de 

jovens com capacidade ao nível da Velocidade, já que esta é uma capacidade 

motora transversal à grande maioria das modalidades desportivas, aumentar a 

oferta de atividade física desportiva em meio escolar e apurar os 

representantes da RAA para a Fase Nacional do Mega Sprinter. Ao projeto 

MegaSprinter está associado o Mega Salto, podendo ser associadas outras 

atividades complementares (DRD, 2015). O departamento considerou que, 

dado o volume habitual de participantes e à logística das provas, seriam 

realizados em duas fases, numa primeira fase cada docente apurou, dentro das 

suas turmas, os três melhores tempos e marcas para cada escalão, seguindo-

se a fase de escola onde participaram todos os alunos apurados na fase de 

turmas.  

As atividades dos percursos pedestres, abertos a toda a comunidade 

educativa, enquanto atividade de lazer ao ar livre, têm como principal objetivo a 

descoberta e o contacto com a natureza, e a consequente aquisição de 

conhecimentos mais aprofundados da região a percorrer. Realizaram-se 

durante o mês de outubro e o mês maio, em locais a definir consoante as 

previsões climatéricas.  

O Intercâmbio do 1º Ciclo foi ser realizado no terceiro período, com data 

provisória para dia três de junho, com atividades diversas, lúdicas.  

4.1.9. As Atividades Desportivas Escolares (ADE´S) 

Um dos projetos existentes na escola, que estive diretamente envolvida, 

foi as ADE´S. A BT desenvolve três níveis de participação no âmbito do 

desporto escolar. No primeiro nível, as ADE´S, no segundo nível, os JDE e no 
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terceiro nível, as atividades físicas e desportivas com ou sem enquadramento 

federado, através dos Clubes Desportivos Escolares (CDE). Assim, as ADE´S 

enquadram-se no desporto escolar, entendido como um conjunto de práticas 

lúdico-desportivas e de formação com objeto desportivo, quando desenvolvidas 

como complemento curricular e ocupação dos tempos livres dos alunos e 

desenvolvem-se num regime de participação voluntário. Desta forma, e 

atendendo a este projeto, estava contemplado no meu horário uma tarde para 

treinar os alunos para os Jogos Desportivos Escolares (JDE).  

Nesta experiência, tive oportunidade de contribuir para a formação dos 

jovens do 3º ciclo deste estabelecimento de ensino, quer a nível desportivo, 

quer a nível pessoal. Pois, através dos meus conhecimentos técnicos e táticos 

de cada modalidade, bem como das minhas capacidades relacionais, consegui 

promover o desenvolvimento motor e social destes alunos, fora do âmbito das 

aulas de EF. Na verdade, este era um grupo de alunos um pouco heterogéneo 

relativamente à experiência e prática de modalidades, uma vez que tinha quer 

alunos federados, quer alunos pouco habituados ao treino, exigindo de mim um 

trabalho mais incisivo e bastante estimulante, junto dos alunos menos 

treinados. Talvez por esta razão, senti-me sempre muito motivada para esta 

tarefa, considerando-a bastante enriquecedora.  

4.1.10. O papel de DT 

As funções da DT mostram sempre um outro lado do que é ser 

professor. Ser DT não é apenas realizar as tarefas administrativas a que este 

obriga, mas também manter cada um dos alunos no caminho certo e, a partir 

daí, mostrar-lhes as condições necessárias para concluir cada ano com 

sucesso. O DT deve exercer funções a vários níveis (pedagógica, 

administrativa, entre outras), devendo ter a capacidade de se relacionar de 

forma adequada com os diferentes intervenientes (alunos, professores, EE, 

direção da escola). Para além disso, deve ainda conhecer e compreender as 

leis que regulam o seu cargo, para que o possa exercer adequadamente 

quando as situações assim o exigem. Assim, cabe ao DT desenvolver o Projeto 

Curricular de Turma (PCT), preparar as reuniões de Conselho de Turma, 

reuniões de pais, registar as faltas dos alunos, para além da preparar as aulas 

de Educação para a Cidadania (se for o caso) e, ainda, selecionar todos os 
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documentos/materiais necessários para o bom desenvolvimento deste cargo. 

Para o desempenho destas funções, o DT recorre a certas ferramentas, tal 

como o programa TProfessor, habitualmente disponibilizado nas escolas. 

Através deste programa, o DT pode consultar as faltas de cada aluno em todas 

as disciplinas e proceder à sua justificação quando o destacável da sua 

justificação lhe é entregue pelo aluno. Simultaneamente, com este programa, o 

DT consegue atender aos limites de faltas atingidos pelos alunos, de acordo 

com a legislação em vigor, e extrair informações gerais dos alunos, que lhe 

permitem realizar uma avaliação global da prestação da turma sobre a forma 

de gráficos e efetuar o envio de diversos tipos de documentos ao encarregado 

de educação. 

Na prática deste último ano letivo, recordo que aos EE da minha direção 

de turma foram sempre cedidas todas as informações sobre o aproveitamento, 

assiduidade e comportamento dos seus discentes, tanto pessoal e 

telefonicamente, como por carta. Além destes momentos, foram efetuados 

contatos, aquando da entrega das fichas de informação (avaliação) no final de 

cada período. Também em contato constante com os restantes professores 

que compõem o CT, fui sempre que necessário, trocando informações relativas 

à vida escolar dos alunos, relativamente ao seu aproveitamento e 

comportamento.   

Para mim, a função de DT tem vindo a ser muito enriquecedora, visto 

que todos os anos surgem alunos diferentes e a necessidade de também eu 

conseguir dar respostas diferentes e ajustadas a cada circunstância. Apesar de 

trabalhoso, desempenhei esta tarefa sempre com muita dignidade e dedicação 

e o “prémio” que obtinha no final de cada ano letivo era o carinho dos EE, que 

desejavam sempre que continuasse a exercer as mesmas funções nos anos 

letivos seguintes.  

 

4.1.11. Marcas do meu desenvolvimento profissional 

Como refere Cunha (2008), a função do professor na escola vai para 

além do tempo que passa com as suas turmas e nas suas aulas, devendo 

saber atuar nos mais variados contextos da ação educativa. Por esta razão, 

considerei todas as experiências, vivenciadas nas escolas ao longo deste meu 
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percurso profissional, algo que dignificou o meu papel na escola e me ensinou 

a ser uma professora cada vez melhor.  

Durante este ano tive experiências múltiplas, algumas bem diferentes do 

que esperava, e que me deram autênticas lições de vida e me mostraram que 

um professor é também um psicólogo, formador, educador, enfermeiro, gestor, 

entre outros papéis, que por vezes os alunos precisam que sejamos e que vão 

além das necessidades dos alunos na aula. Pois, como refere Cunha (2008), 

ser professor na atualidade implica lidar com problemas desconhecidos antes 

da emergência da escola de massas. Trata-se de problemas sociais que nela 

se manifestam e exigem respostas em contexto escolar, como: a inclusão, a 

educação sexual, a prevenção da toxicodependência, a formação cívica, a 

língua portuguesa, a educação intercultural, a educação ambiental. Lidamos 

constantemente com seres humanos, de personalidades, desejos e problemas 

distintos e, para tal, além de lhes transmitirmos o nosso saber, temos de ser 

capazes de manter boas relações, dentro e fora de aula, bem como de pensar 

e reajustar constantemente todo o processo de ensino e educação dos nossos 

alunos. Como referem Cristino e Krug (2007), ser professor não se restringir 

somente ao ensinar, pois a sua atuação vai além do espaço da aula e a sua 

capacitação deve permitir uma atuação consciente em todos os espaços 

educacionais.  

Hoje, tenho a certeza que foram estas experiências, que ultrapassaram 

por vezes o espaço de aula, que me enriqueceram tanto em termos pessoais 

como profissionais, mas que também me desafiaram, tornando a nossa 

profissão ainda mais aliciante. Sinto que, em toda a participação junto dos 

alunos (dentro e fora das aulas), lhes consegui proporcionar boas 

aprendizagens, não apenas motoras, mas também pessoais e sociais (e.g. 

responsabilidade e o fairplay), contribuindo assim para aqueles que são os 

principais objetivos da escola. Aprender todas competências de todas as 

disciplinas mas também respeitar o próximo, desde alunos a professores, toda 

a comunidade educativa. 

Uma das tarefas mais importantes que saliento desta minha experiência, 

foi a necessidade de conseguir “cativar” os alunos para as aulas e para a 

aprendizagem, conseguindo deste modo conduzir os alunos para o seu 
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desenvolvimento integral. Para mim, não basta saber ensinar, é necessário “ser 

humana”, compreendendo os interesses e problemas dos alunos, ajudando-os 

a conquistarem os seus objetivos, para que eles sintam que são a nossa 

constantemente preocupação e que o sucesso deles é o nosso sucesso. 

Assim, fui aprendendo com o decorrer dos anos de experiência que na função 

de docente é necessário criar relações, pois a partir daí existirá uma maior 

disponibilidade, entreajuda, cooperação e respeito entre todos, não apenas 

com os alunos, mas também com os intervenientes da comunidade educativa. 

Outro dos aspetos que, ao longo deste meu percurso, foi fundamental 

para o meu crescimento profissional e para a melhoria das minhas práticas foi 

a reflexão. O professor no geral e o professor de EF em particular, deverá 

refletir sempre de forma crítica e profunda sobre tudo o que envolve a sua 

prática, percebendo se as estratégias utilizadas são as mais adequadas para 

alcançar os objetivos propostos. Neste processo, é bom ter a capacidade de 

reconhecer o que correu bem e o que pode ser rentabilizado; e o que correu 

menos bem e precisa de ser ajustado, encarando o erro como uma 

oportunidade para adquirir novas aprendizagens. 

Em suma, todas as vivências passadas durante estes anos com os 

alunos, os professores e toda a comunidade educativa, permitiram-me 

desenvolver e ganhar novas competências e habilidades que são inerentes à 

profissão docente. Em primeiro lugar, destaco as aprendizagens adquiridas ao 

longo do processo de ensino e aprendizagem, uma vez que esta é umas das 

funções mais desafiantes do professor. Isto porque foi o processo de ensino e 

aprendizagem que mais exigiu de mim uma enorme capacidade de adaptação 

às inúmeras circunstâncias e imprevistos da aula, bem como a necessidade de 

recrutar e estudar conhecimentos adquiridos em anos anteriores, que precisam 

de ser reajustados para a prática. Em segundo lugar, destaco toda a 

participação na escola e as relações criadas com a comunidade, através das 

várias áreas de intervenção do professor, que me permitiram pensar a nossa 

profissão numa visão mais alargada, tornando-me numa profissional cada vez 

mais completa. 
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5. Estudo de investigação: Motivação dos alunos para a prática das 

aulas de Educação Física: um estudo com alunos de uma escola da 

Ilha Terceira (Açores) e de Portugal Continental (Porto) 

5.1. Resumo 

O presente estudo teve como objetivo analisar os fatores motivacionais dos 

alunos para a prática das aulas de Educação Física, tendo em conta: 1) a 

região das escolas (Região Autónoma dos Açores – Ilha Terceira e Portugal 

Continental – Porto); 2) os ciclos de ensino (2º e 3º ciclo e secundário); 3) o 

sexo; 4) a prática desportiva; e 5) o tipo de modalidade praticada (coletiva ou 

individual). Participaram no estudo 223 alunos da Região Autónoma dos 

Açores e 181 de Portugal Continental. Para a recolha de dados utilizou-se um 

questionário adaptado de Goudas, Biddle e Fox (1994), acerca da teoria da 

autodeterminação. A análise de dados foi efetuada através da estatística 

descritiva e inferencial, recorrendo ao t-teste (Student), ao Anova One-Way e 

ao teste multivariado – Manova. Os resultados revelaram que, no geral, os 

alunos são movidos para as aulas de Educação Física pela motivação 

intrínseca e identificada. Algumas diferenças significas surgem quando 

analisadas variáveis como o ciclo de ensino, o sexo em relação ao ciclo de 

ensino e a prática desportiva. 

PALAVRAS-CHAVE: EDUCAÇÃO FÍSICA, MOTIVAÇÃO, TEORIA DE 

AUTODETERMINAÇÃO. 
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5.2. Abstrat 

This study aimed to analyze the motivational factors of the students for the 

practice of physical education classes, taking into account: 1) the schools 

region (Azores - Terceira Island and mainland Portugal - Porto); 2) teaching the 

cycles (2nd and 3rd cycle and secondary); 3) sex; 4) sport; and 5) the type of 

sport practiced (collective or individual). Participated in the study 223 students 

of the Azores and 181 in mainland Portugal. For data collection was used a 

questionnaire adapted Goudas, Biddle and Fox (1994) concerning the theory of 

self-determination. Data analysis was performed using descriptive and 

inferential statistics, using the t-test (Student), the One-Way Anova and 

multivariate testing - Manova. The results revealed that, in general, students are 

moved to the Physical Education classes by intrinsic motivation and identified. 

Some significas differences arise when analyzed variables such as education 

cycle, sex in relation to the cycle of education and sports. 

KEYWORDS: PHYSICAL EDUCATION, MOTIVATION, THEORY OF SELF-

DETERMINATION. 
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5.3. Introdução 

A EF possui um papel central durante os anos escolares, pois a prática 

regular dos alunos nas aulas de EF pode proporcionar, dentre outros, 

benefícios biológicos, psicológicos e académicos. Além disso, as aulas de EF 

podem desenvolver nos alunos o gosto pela prática de atividade física e 

desportiva, dependendo da qualidade das aulas. Tal significa atender a vários 

fatores como os conteúdos ensinados, os métodos adotados pelos professores, 

as relações interpessoais durante o processo de ensino e aprendizagem e o 

ambiente físico. Neste processo, o conhecimento de aspetos relacionados com 

a motivação dos alunos pode também contribuir no planeamento de estratégias 

com o objetivo de melhorar a qualidade das aulas. Na verdade, a motivação 

dos alunos constitui um fator fundamental para que ocorra um bom processo 

de ensino e aprendizagem, uma vez que para aprender o aluno precisa de 

estar motivado e envolvido no próprio processo. No entanto, a falta de 

motivação de alguns alunos é um problema que os professores enfrentam no 

seu quotidiano (Bento, 1989). Esta realidade parece ser ainda mais acentuada 

nos anos de escolaridade mais avançada, uma vez que a atitude dos alunos 

para com a EF e o desporto parece alterar-se com a idade (Bento, 1989). Tal 

significa que, nas aulas de EF, os alunos podem se mostrar mais ou menos 

motivados por diferentes fatores (intrínsecos e/ou extrínsecos), daí a 

importância de se conhecer as diferentes razões que interferem nos níveis de 

motivação dos alunos e perceber de que forma o professor pode gerir esses 

fatores, de modo a proporcionar aos alunos atividades e experiências 

favoráveis a um bom clima de aprendizagem. Assim, no presente estudo, 

pretende-se identificar os níveis motivacionais dos alunos de ensino básico e 

secundário para a prática de EF, considerando diferentes fatores, tais como o 

sexo, o ciclo de ensino, a prática desportiva e a zona de residência. 

Para o efeito, será importante perceber primeiro o conceito de 

motivação, sendo apresentado seguidamente um breve enquadramento da 

temática. 
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5.4. Enquadramento teórico 

5.4.1. Motivação 

Não existe um consenso na literatura quanto à definição do conceito de 

motivação, mas recorrendo a Singer (citado por Cruz, 1996) podemos defini-la 

como sendo a responsável pela seleção e preferência por alguma atividade, 

pela intensidade e esforço do rendimento e pelo caráter adequado do 

rendimento relativamente a determinados padrões. Por outro lado, Epuran 

(1988) afirma que a motivação é o conjunto de elementos subjetivos (impulsos, 

tendências, necessidades, desejos, aspirações, ideias) inatos ou adquiridos, 

que se manifestam como forças dinâmicas internas e que determinam a 

atividade do sujeito numa dada situação.  

Também Samulski (citado por Cruz, 1996), carateriza a motivação como 

um processo ativo, intencional e dirigido a um objetivo, que está dependente da 

interação de fatores pessoais (intrínsecos) e ambientais (extrínsecos). Assim, 

intimamente relacionada com a motivação está a distinção entre duas 

importantes fontes de motivação: intrínseca e extrínseca. 

Seguidamente iremos abordar a teoria da autodeterminação (TAD). 

5.4.2. Teoria da Autodeterminação (TAD) 

A Teoria da Autodeterminação (TAD) foi desenvolvida e divulgada por 

Deci, Ryan e seus colaboradores, na obra Intrinsic motivation and self-

determination in human behavior (1975). A base inicial da TAD é a conceção 

do ser humano como organismo vivo, orientado para o crescimento, e 

integração com as estruturas sociais. O comportamento humano, de acordo 

com essa teoria, encontra-se regulado por três necessidades psicológicas 

inatas (autonomia, competência e relacionamento) e pode ser intrínseca e 

extrinsecamente motivado ou desmotivado. De acordo com Deci e Ryan 

(2002), a autonomia é o grau pelo qual o indivíduo se percebe a si próprio 

como responsável pelo seu comportamento; a competência refere-se ao grau 

de efetividade para se aliciar e fazer atividades; e o relacionamento é definido 

como as conexões que o sujeito faz com a comunidade em que convive.  

As bases dessa teoria situam-se no estudo das componentes de 

motivação intrínseca (MI) e de motivação extrínseca (ME). Como referem Deci 

e Ryan, (1985), os motivos intrínsecos resultam da própria vontade do 
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indivíduo; é uma forma de pensar e de agir que cada ser humano traz dentro 

de si; já os motivos extrínsecos dependem de fatores externos como, por 

exemplo, o incentivo. Deci e Ryan (1985) afirmam que as pessoas precisam se 

sentir competentes e autodeterminadas para estar intrinsecamente motivadas.  

Deci e Ryan (2000) consideram que as regulações externas podem 

manifestar-se de diferentes maneiras e tais variações são representadas num 

modelo teórico, na qual a motivação é estabelecida dentro de um continuum da 

autodeterminação, desde a mais autodeterminada, passando pela forma mais 

controlada, até à total falta de controlo. Com efeito, através da TAD, Deci e 

Ryan (1985) defendem que a motivação está presente em diferentes níveis de 

autodeterminação (Figura 1).  
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Figura 1 – Teoria da Autodeterminação - Adaptado de Gagné e Deci (2005, p.336). 

 



62 

 

Como se verifica na Figura 1, esse continuum inclui a MI, os motivos 

resultam do prazer ou divertimento, trata-se de uma escolha pessoal sem 

necessidade de reforço ou recompensa externa, por isso as regulações para 

esse tipo de tarefa são totalmente internas, não havendo um fim além da 

própria prática; a motivação extrínseca identificada (Merid), em que os motivos 

resultam da importância pessoal de determinados aspectos, tais como a 

aprendizagem de novas habilidades; a motivação extrínseca introjetada 

(Merin), em que os motivos apontam para evitar sentimentos de culpa ou obter 

aprovação externa; a motivação extrínseca externa (Mere), na qual os motivos 

apontam para a obtenção de recompensas externas ou evitar punições, e a 

amotivação (Amot), ou seja, a falta de motivação e intencionalidade. Ou seja, 

neste modelo assume-se a existência de níveis de motivação extrínseca 

(regulações motivacionais), que ocorre quando o comportamento não acontece 

exclusivamente para satisfação pessoal (MI), mas é visto como um meio para 

atingir um determinado fim. 

Segundo Deci e Ryan (2000), os sujeitos tendem a participar mais nas 

atividades quando regulam o seu comportamento para formas mais 

autodeterminadas. Neste modelo conceitual as motivações dos indivíduos 

diferem e são determinadas e orientadas por contextos que dão subsídios a 

necessidades psicológicas, que podem variar em relação ao nível e tipo de 

motivação. Assim, surge o porquê de querer fazer algo por prazer e a 

intensidade de realizar uma tarefa, no sentido de estar intrinsecamente 

motivado e também por consequência ou devido a outras variáveis envolvidas 

na situação de estar extrinsecamente motivado (Sobral, 2003).  

Analisando a Figura 1, em relação ao tipo de motivação, observa-se no 

extremo direito a MI, que é um processo caracterizado pela escolha pessoal, 

satisfação e prazer. As regulações para esse tipo de tarefa são totalmente 

internas, não havendo um fim além da própria prática. O sujeito realiza uma 

determinada atividade pelo interesse, divertimento e satisfação que lhe está 

inerente. É o nível mais elevado de autonomia e representa o verdadeiro 

comportamento autodeterminado. Numa partida de futebol, por exemplo, 

estaria motivado intrinsecamente aquele jogador que participa por gostar de 

jogar futebol, a atividade esgota-se nela própria, sem outros objetivos além da 
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satisfação pessoal. A MI é considerada como o protótipo da TAD e possui 

carácter unicamente autodeterminável (Deci e Ryan, 2000). Trata-se da ação 

de usar a atividade para a obtenção da própria satisfação como sequência, 

ligando a pessoa à atividade. Quando intrinsecamente motivada, a pessoa é 

movida a agir por divertimento ou pelo desafio, e não por estímulos externos, 

pressões ou recompensas. A MI é a propensa interna e inata do indivíduo para 

desenvolver habilidades. Segundo Deci e Ryan (2000), o que move esta 

propensão do indivíduo em fazer a atividade são as necessidades psicológicas 

básicas e inatas de competência, autonomia e relacionamento. 

Ferreira e seus colaboradores (2004) referem que os motivos intrínsecos 

são aqueles que são satisfeitos por reforços internos ao sujeito, relacionados 

com a prática e com os sentimentos que ela provoca, tal como, o prazer, 

alegria, satisfação, entre outros. 

Em seguida, está a ME, influenciada por diferentes tipos de regulação: 

extrínseca de regulação integrada, extrínseca de regulação identificada (Merid), 

extrínseca de regulação introjetada (Merin) e extrínseca de regulação externa 

(Mere). A regulação integrada, é a forma mais autodeterminada e autónoma da 

motivação externa, o sujeito integra o comportamento como fazendo parte de si 

mesmo, existindo um elevado grau de relação com outros valores e 

necessidades. No entanto, o comportamento ainda é realizado pelo seu valor 

instrumental e não apenas pela satisfação que lhe está. Para o sujeito envolve 

não só a importância da identificação com comportamentos, mas também a 

integração das identificações com outros aspetos. Ou seja, segundo Deci e 

Ryan (2007), o sujeito passa a aceitar a validade e utilidade da ME a ponto de 

fazer parte dos seus valores.   

Contudo, Pelletier e seus colaboradores (1995) salientam que estes 

tipos de motivos não são usualmente mencionados por crianças e 

adolescentes, pelo que esta forma de motivação extrínseca raramente é 

ponderada em estudos nestas faixas etárias. 

Na Merid, a pessoa está identificada com a importância de um 

comportamento pessoal atribuído a um comportamento esperado por terceiros. 

A ME passa a ser considerada como algo importante para o sujeito. Reflete 

uma valorização consciente do comportamento que é aceite como 
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pessoalmente importante. O sujeito identifica-se com o seu objetivo e valor. O 

indivíduo está motivado de forma identificada, aprende habilidades úteis, e 

aprecia os resultados que são o benefício da actividade física. 

Na sequência, está a Merin, que se diferencia da regulação externa por 

se tratar de recompensas e punições internas, havendo sentimento de 

obrigação, ansiedade e orgulho (Deci e Ryan, 2000). O sujeito pressiona-se a 

ele próprio e a atividade é realizada para evitar sentimentos negativos (culpa 

e/ou ansiedade), ele realiza a actividade porque alguém manda. 

Na Mere o comportamento é motivado em função de alguma demanda 

externa. O sujeito realiza o comportamento para satisfazer exigências externas, 

ou seja, para obter recompensas ou evitar punições como que uma obrigação 

para o indivíduo. De acordo com Deci e Ryan (1985), esta é a forma mais 

básica de motivação extrínseca. Este estilo regulatório consiste na imposição 

de contingências externas por parte de outra pessoa. O comportamento é 

controlado por recompensas e ameaças, sendo que esta forma extrínseca de 

auto-regulação verifica-se primordialmente durante os primeiros anos de vida 

de um indivíduo. Este termo reflete o que tradicionalmente é denominado de 

motivação extrínseca. Alguns exemplos no contexto desportivo para este estilo, 

são aqueles indivíduos que praticam uma modalidade desportiva com vista ao 

reconhecimento por parte do treinador ou para obterem recompensas 

monetárias. Segundo Vasconcelos Raposo e Fernandes (2005), a prática 

desportiva assume-se, assim, não como uma forma de divertimento e prazer, 

mas como um modo de obter recompensa.  

No extremo esquerdo do continuum encontra-se a Amot, que é um 

estado em que a pessoa ainda não tem a intenção de realizar o 

comportamento, não havendo nenhum tipo de regulação, seja externa ou 

interna (Deci e Ryan, 2000). Nesse caso, o indivíduo não percebe motivos para 

adesão ou continuação numa prática de exercícios físicos ou desportivos. Esta 

é a forma menos autodeterminada do sujeito, está num estado de falta de 

intenção para agir, ou seja, o sujeito não realiza o comportamento, nem tem 

intenções de o fazer, um jovem amotivado realiza atividade física e não tem 

noção das razões que o leva a isso. 
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5.4.3. Motivação na EF 

Segundo Ferreira (2005), antes de proceder ao ensino da EF e 

Desporto, o professor deve analisar os períodos sensíveis dos alunos, 

percebendo as habilidades inerentes a cada modalidade, para que seja 

assegurada uma aprendizagem adequada. O mesmo autor defende que os 

programas destinados aos alunos devem encorajá-los e motivá-los para 

experiências variadas de habilidades, tornando a educação multilateral. Tal 

implica lecionar os conteúdos de forma adequada e envolver os alunos no 

próprio processo de aprendizagem. 

Nos Programas Nacionais de Educação Física (PNEF) também este 

fator é evidenciado quando se lê: “(…) as metas dos programas devem 

constituir, também, objeto da motivação dos alunos, inspirando as suas 

representações e empenho de aperfeiçoamento pessoal no âmbito da 

Educação Física, na Escola e ao longo da vida. No fundo, o que está em causa 

é a qualidade da participação do aluno na atividade educativa, para que esta 

tenha uma repercussão positiva, profunda e duradoura.” (Jacinto et al., 2001, p. 

8)  

Segundo Ferreira (2012), na escola, todas as turmas são diferentes e 

constituídas por alunos também eles diferentes, entre os quais: o aluno 

motivado; o aluno médio e o aluno desmotivado. O aluno motivado é aquele 

que necessita de ser estimulado e consegue gerir a sua própria aprendizagem, 

sustentado por diversos fatores culturais e tendo como suporte a família e os 

recursos extraescolares que lhe são fornecidos. O aluno médio é aquele que 

necessita ser estimulado pelo professor. Habitualmente não se mostra 

entusiasmado, nem desmotivado, no entanto revela altos e baixos no seu 

aproveitamento escolar. Este aluno é menos raro que o aluno motivado, não 

causa grandes problemas nem exige grandes metas a quem o ensina. O aluno 

desmotivado é o que frequentemente encontramos nas nossas escolas. É este 

aluno que transforma o ato de educar num constante desafio. Está alheio a 

todo o tipo de atividades desenvolvidas na sala de aula, passa o tempo a 

bocejar ou a destabilizar a turma e pertence, quase sempre, a classes sociais 

diametralmente opostas: média/alta ou nível sociocultural muito baixo. Sendo 

assim, para que se possa encontrar formas de motivar os alunos durante as 



66 

 

aulas, torna-se fundamental conhecer os nossos alunos na sua individualidade. 

Independentemente da idade, sexo, entre outros, existem estratégias que o 

professor pode utilizar para motivar os seus discentes. Por exemplo, na EF é 

importante dar a conhecer ao aluno os resultados da sua prática, porquanto 

permite ao aluno aumentar o seu desempenho e interesse pela disciplina. Por 

esta razão, o professor deve fornecer feedback de forma sistemática, para que 

o aluno identifique qual o seu ponto de situação em relação ao objetivo da 

tarefa. Devemos, portanto, relembrar que a intenção do feedbak é a correção e 

não a enfatização do erro, principalmente, quando pretendemos envolver e 

motivar os alunos para a prática. Aqui, importa associar comentários às 

realizações dos alunos e não permitir que os alunos passem por experiências 

desagradáveis e frustrantes, uma vez que podem levar ao desinteresse e ao 

afastamento na atividade. Nesta situação, deve-se dissociar as experiências 

desagradáveis dos erros de execução. Ou seja, o professor deve tornar claro 

que o erro faz parte do processo de aprendizagem e deve procurar evitar que o 

aluno cometa esse erro. 

A motivação é um dos elementos centrais na relação ensino e 

aprendizagem e na EF, não é apenas importante, mas sim fundamental, por 

exigir um grau de excitabilidade, tanto do aluno quanto do professor, um pouco 

mais elevado em relação às demais disciplinas (Ferreira 2005).  

No contexto escolar, Standage e seus colaboradores (2003), citado por 

Tenório (2014), realizaram um estudo com estudantes de 12 a 14 anos, na 

tentativa de verificar relações entre a intenção de praticar exercícios físicos em 

momentos de lazer e a motivação para as aulas de EF. Os resultados 

revelaram que a intenção de praticar exercícios esteve relacionada com a MI, 

existindo uma fraca relação com a Regulação Introjetada e uma relação 

negativa com a Amotivação para as aulas de EF. Isto revelou que os sujeitos 

participam em atividades físicas pela escolha pessoal, satisfação e prazer.  

Os resultados do estudo de Standage e Gillison (2007) permitiram 

perceber que as necessidades psicológicas básicas estão relacionadas com as 

motivações mais autodeterminadas, em especial as necessidades de 

competência e autonomia. Como tal, verifica-se que é necessário que os 

estudantes tenham autonomia para a prática (ou seja, que não realizem a 
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prática por obrigações externas ou internas), se sintam competentes para 

desempenhar a atividade e sejam valorizados por outras pessoas, ou que a 

prática facilite a criação de vínculos sociais. 

Pizani e seus colaboradores (2014), num estudo para identificar a 

presença da desmotivação na educação física escolar, por meio da teoria da 

autodeterminação, perceberam uma baixa prevalência de desmotivação (7,3%) 

e evidenciaram que para esse contexto de estudo a motivação prevaleceu, 

contrariando achados anteriores. 

Adicionalmente, Fernandes e Vasconcelos Raposo (2005) referem que 

vários estudos têm evidenciado um número de benefícios educacionais e 

desportivos relacionados com a motivação intrínseca. Goudas e seus 

colaboradores (2000) afirmam que os benefícios estão relacionados com a 

melhoria da aprendizagem, empenho, esforço e persistência em actividades de 

aprendizagem. Neste estudo, é possível verificar que os indivíduos são 

motivados intrinsecamente, quando percebem que as suas capacidades são 

suficientes para as exigências da situação/contexto e quando percepcionam 

que as suas ações são reguladas por eles mesmos.  

Ntoumanis (2002) encontrou uma relação positiva e significativa do 

usufruto com as formas de motivação mais autodeterminadas, em aulas de EF. 

Estes resultados reforçam que um perfil mais autodeterminado reflete um maior 

usufruto pela atividade física realizada.  

Kobal (1996) defende que a motivação é um aspeto específico de cada aluno, 

na qual vários fatores, tanto internos como externos à aula podem influenciar. 

Além disso, Kobal (1996) afirma que a motivação de um indivíduo envolve a 

inter-relação entre três variáveis: indivíduo, tarefa e meio ambiente, sendo 

possível observar diversas reações dos alunos às atividades propostas. No 

caso do adolescente, esta diversidade fica ainda mais patente devido às 

transformações psicológicas e corporais características desta faixa etária. 

Fernandes e Vasconcelos Raposo (2005) evidenciaram a validade da 

aplicação da TAD no contexto da EF, sugerindo um determinado modo como 

os professores devem auxiliar os alunos a integrar como seus os valores 

culturais da prática desportiva, maximizando os seus níveis motivacionais 

intrínsecos relativamente à prática da EF. Segundo os autores, esse processo 
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permite compreender o modo como podem orientar os alunos com níveis mais 

elevados de motivação extrínseca e descontentamento, para as formas 

motivacionais mais autónomas. 

Vários trabalhos analisaram também as diferenças por género e idade, 

em relação à TAD (Amorose e Horn, 2000), encontrando que o género 

masculino mostra maiores níveis de interesses e usufrutos, assim como maior 

competência percebida na sua participação em atividades físicas 

comparativamente ao género feminino. Pelo contrário, Arbinaga e García 

(2003), Chantal et al. (1996), Pelletier et al. (1995) e Recours et al. (2004), 

utilizando a escala de motivação desportiva (SMS), perceberam que as 

meninas apresentavam níveis mais elevados na motivação intrínseca e mais 

baixos na motivação extrínseca do que os meninos, ou seja, as meninas teriam 

mais motivos sociais para praticar desporto do que os meninos, sendo que 

estes estavam mais excitados por motivos extrínsecos ou instrumentais como a 

competição e exibicionismo.  

A participação dos alunos em atividades físicas organizadas fora do 

contexto das aulas de EF será também um dos fatores que poderá exercer 

influência na motivação dos alunos para estas aulas (Koka e Vira, 2012). Esta 

hipótese já foi levantada por diversos autores que estudaram esta possibilidade 

(Koka e Hein, 2003; Koka e Vira, 2012). Os resultados desses estudos não 

foram consistentes, no entanto mostraram que, comparativamente aos alunos 

não praticantes, os alunos envolvidos em atividades físicas organizadas (ou 

não organizadas) fora do seio escolar parecem apresentar valores superiores 

de motivação intrínseca, bem como expetativas de resultados mais favoráveis 

e maior perceção de competência (Koka e Hein, 2003). Também no estudo de 

Koka e Vira (2012), observou-se que os alunos que faziam atividade física 

organizada fora do seio escolar apresentavam valores superiores de satisfação 

das necessidades básicas de autonomia, competência e relacionamento 

positivo. No entanto, ao contrário do que era expectável, os resultados deste 

estudo mostraram que os alunos com experiências desportivas fora do seio 

escolar apresentavam valores superiores de regulação externa, 

comparativamente com os seus pares, apresentando também níveis superiores 

nos tipos de motivação mais autodeterminados (motivação intrínseca e 
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regulação identificada). Uma possível explicação vinculada pelos autores 

prende-se com o facto de estes alunos poderem considerar as aulas de EF 

demasiado fáceis, face a todo o reportório motor que foram adquirindo ao longo 

da sua vivência desportiva, afetando assim a sua motivação (Koka e Vira, 

2012).  

5.5. Objetivos  

O presente estudo tem como objetivo analisar os fatores motivacionais 

dos alunos para a prática das aulas de EF. Como objetivos específicos 

pretende-se analisar os fatores motivacionais dos alunos para a prática das 

aulas de EF, tendo em conta: 1) a região das escolas (Açores – Ilha Terceira e 

Portugal Continental – Porto); 2) os ciclos de ensino (2º e 3º ciclo e 

secundário); 3) o sexo dos alunos; 4) a prática desportiva; e 5) o tipo de 

modalidade praticada (coletiva ou individual);  

 

5.6. Metodologia 

5.6.1. Caracterização da amostra  

A amostra do presente estudo foi constituída por 223 alunos de EF da 

RAA e 187 alunos de Portugal Continental (Porto). O total da amostra perfaz 

410 alunos, dos quais 127 são do 2º ciclo, 131 do 3º ciclo 152 do secundário. 

Relativamente ao género contabilizaram-se 229 raparigas e 181 rapazes, com 

idades compreendidas entre os 12 e 21 anos de idade. De entre os 410 alunos 

52,9% praticam atividades desportivas extra escola e 47,1% não praticam. 

Relativamente aos que praticam 59% estão ligados às modalidades coletivas e 

40,6% às modalidades individuais. 

5.6.2. Instrumento  

Para a recolha de dados utilizou-se um questionário (anexo 1) adaptado 

de Goudas, Biddle e Fox (1994), que visa medir as formas motivacionais 

definidas no continuum da TAD. Este questionário compreende quatro 

afirmações para cada uma das cinco formas motivacionais (MI: motivação 

intrínseca; Merid: motivação extrínseca regulação identificada; Merin: 

motivação extrínseca regulação introjetada; Mere: motivação extrínseca 

regulação externa; e, Amot: amotivação). Os participantes tinham de classificar 
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cada uma das afirmações, atendendo a uma escala tipo Likert de 7 níveis: 1 

(discordo plenamente), 2 (discordas bastante), 3 (discordas no geral), 4 (nem 

discordas, nem concordas), 5 (concordas no geral), 6 (concordo bastante) e 7 

(concordo plenamente).  

5.6.3. Procedimentos de recolha  

O primeiro passo efetuado para a recolha de dados foi a elaboração de 

um pedido de autorização ao Conselho Executivo da escola e aos 

Encarregados de Educação, a fim de obter autorização para aplicação dos 

questionários aos alunos das respetivas instituições.  

Todos os participantes foram informados acerca das razões do estudo, 

bem como do seu objetivo. Posteriormente, procedeu-se ao esclarecimento 

acerca do modo como deveriam de ser preenchidos os questionários. 

A aplicação dos questionários foi realizada durante as aulas de EF, nos 

horários e locais a ela destinados. Na escola localizada na ilha dos Açores, os 

questionários foram entregues e recolhidos apenas por mim, no sentido de 

garantir uniformidade de procedimentos, estando sempre à disposição dos 

participantes para esclarecer qualquer dúvida que pudesse existir. Já nas 

escolas de Portugal Continental, estes procedimentos foram efetuados por 6 

estudantes estagiários, de núcleos de estágio supervisionados pela minha 

orientadora, que aplicaram os questionários nas suas turmas. Durante o 

preenchimento deste instrumento foi pedido aos alunos que não escrevessem 

o seu nome em qualquer parte do questionário, sendo assim, garantido o 

anonimato e a confidencialidade das respostas.  

5.6.4. Procedimentos de análise 

A análise estatística envolveu medidas de estatística descritiva 

(frequências absolutas e relativas, médias e respectivos desvios-padrão) e 

estatística inferencial, sendo efetuada com recurso ao SPSS (Statistical 

Package for the Social Sciences) versão 22.0 para Windows. Para dar resposta 

aos objetivos número 1, 2, 3, e 4 utilizou-se o t-Teste (Student) para amostras 

independentes, pois estamos a comparar duas amostras em variáveis 

independentes de tipo quantitativo. Para o objetivo número 5 usou-se a Anova 

One-Way, pois estamos a comparar três amostras em variáveis independentes 
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de tipo quantitativo. O objetivo número 6 foi analisado através do teste 

multivariado - Manova. O nível de significância utilizado foi fixado em (α) ≤ 0,05. 

Os pressupostos destes testes, nomeadamente, a normalidade de 

distribuição dos grupos e o pressuposto de homogeneidade de variâncias 

foram analisados com os testes de Kolmogorov-Smirnov e teste de Levene. 

Para as amostras com dimensão superior a 30 aceitou-se a normalidade de 

distribuição de acordo com o teorema do limite central.  

A consistência interna do questionário de Goudas, Biddle e Fox (1994) 

foi analisada com o coeficiente de consistência interna Alfa de Cronbach. Os 

valores de consistência interna variaram entre um mínimo de ,601 (fraco mas 

aceitável) na Regulação Externa e um máximo de ,835 (bom) na dimensão 

Regulação Identificada.  

Para o devido efeito utilizou-se o teste multivariado de Wilks´Lambda. 

5.6.5. Resultados 

Na tentativa de identificar os fatores motivacionais mais valorizados 

pelos alunos para a prática das aulas de EF, no quadro 1 são apresentadas as 

médias de respostas dos participantes ao questionário para cada um dos cinco 

indicadores (MI; Merid; Merin; Mere; e Amot).  

Quadro 1 – Amostra (n), mínimo, máximo, média e desvio padrão por fator motivacional, 
em função das respostas dos alunos ao questionário acerca da motivação para a prática 
de EF 

 n Mínimo Máximo Média 
Desvio 
padrão 

Motivação Intrínseca (MI) 410 1 7 5,15 1,42 

Regulação Identificada (Merid) 410 1 7 5,54 1,37 

Regulação Introjetada (Merin) 410 1 7 3,86 1,61 

Regulação Externa (Mere) 410 1 7 3,33 1,42 

Amotivação (Amot) 410 1 7 2,18 1,23 

 

Nesta primeira análise, verifica-se que o fator mais valorizado pelos 

alunos em geral foi a Merid ( = 5,54±1,37), seguido da MI ( = 5,15±1,42), da 

Merin ( = 3,86±1,61), da Mere ( = 3,33±1,42) e, por último, da Amot ( = 

2,18±1,23). Seguidamente, procurou-se atender às frequências relativas de 

cada afirmação, no sentido de perceber quais as razões mais relevantes para a 

práticas das aulas dentro de cada fator motivacional (quadro 2).  
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Quadro 2 – Frequências relativas (%) das respostas ao questionário acerca da motivação 
para a prática de EF 

Eu realizo a aula de Educação Física: 1 2 3 4 5 6 7 

Motivação Intrínseca (MI) 
       

6- Porque é emocionante. 16,6 6,6 6,1 20,7 17,8 12,4 19,8 
13 - Devido ao prazer que sinto quando aprendo novas 
habilidades/técnicas. 6,6 5,1 4,6 17,6 17,3 15,9 32,9 

15-Porque é divertida. 3,9 1,5 5,6 15,1 14,4 21,2 38,3 

17- Porque eu gosto de aprender novas habilidades. 3,2 2,2 4,4 13,9 14,6 18,0 43,7 

Regulação Identificada (Merid) 
       1 - Porque é importante para mim realizar corretamente 

as atividades. ,7 1,2 3,4 14,9 21,7 17,1 41,0 

11- Porque quero aprender novas habilidades. 7,1 2,2 4,9 12,9 14,4 15,9 42,7 
14- Porque posso aprender habilidades ou técnicas que 
poderei utilizar noutras áreas da minha vida. 7,3 2,9 4,4 14,4 16,1 13,9 41,0 

16- Porque quero melhorar o meu nível desportivo. 4,1 2,2 3,9 10,7 14,9 18,8 45,4 

Regulação Introjetada (Merin) 
       

7- Porque iria sentir-me mal caso não a realizasse. 26,1 5,4 10,5 17,8 14,4 8,5 17,3 
18- Porque quero que o professor ache que eu sou um 
bom aluno. 17,6 6,8 6,6 23,2 14,4 11,2 20,2 

19- Porque fico preocupado se não a realizar. 21,2 9,3 9,3 20,2 12,4 10,2 17,3 
20-Porque quero que os outros alunos pensem que eu 
sou competente em todas as atividades. 34,4 7,1 8,5 17,6 9,5 8,3 14,6 

Regulação Externa (Mere) 
       

4-Porque é suposto eu realizar. 15,6 8,0 7,1 20,5 16,1 9,3 23,4 

5- Para que o professor não se zangue comigo. 58,3 7,3 6,1 10,2 5,9 3,9 8,3 

10- Porque é obrigatório. 29,5 11,7 6,6 17,8 11,5 5,4 17,6 

12-Porque arranjo problemas se não a realizar. 42,2 8,0 9,8 14,9 10,0 3,7 11,5 

Amotivação (Amot) 
       

2 - Mas realmente não sei porquê. 58,3 9,8 8,3 9,8 5,9 2,7 5,4 

3 - Mas sinto que estou a desperdiçar o meu tempo. 70,7 10,5 6,3 6,3 1,0 1,2 3,9 

8- Mas não obtenho resultados deste tipo de aulas. 45,6 12,2 8,5 14,4 5,1 6,6 7,6 
9- Mas não compreendo porque existem este tipo de 
aulas. 66,1 9,5 6,3 8,0 3,2 1,0 5,9 

    Legenda 1: 1 - discordas plenamente; 2 - discordas bastante; 3 - discordas no geral; 4 - nem discordas, nem 
                           concordas; 5 - concordas no geral; 6 - concordas bastante 7 - concordas plenamente 

 

Como apresentado anteriormente, as afirmações mais valorizadas 

centram-se na Merid e MI. Na Merid, 45,4% dos alunos concordam plenamente 

com a afirmação “Porque quero melhorar o meu nível desportivo” e 42,7% com 

afirmação “Porque quero aprender novas habilidades”. No fator MI, a afirmação 

em que mais alunos concordaram plenamente (43,7%) foi “Porque eu gosto de 

aprender novas habilidades”, seguido da afirmação “Porque é divertida” 

(38,35%). Estes dados revelam que os alunos apresentam-se intrinsecamente 

motivados, principalmente para as novas aprendizagens, e que além de 

motivados para a realização das atividades académicas, têm interesse e prazer 

na realização das tarefas.  
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Já as afirmações que os alunos mais discordam como justificação para 

participarem nas aulas de EF centram-se nos fatores Merin e Mere. Na Merin 

as afirmações mais valorizadas centram-se nas seguintes afirmações: “Porque 

quero que os outros alunos pensem que eu sou competente em todas as 

atividades” (34,4%), seguida de “Porque iria sentir-me mal caso não a 

realizasse” (26,1%). Desta forma, podemos verificar que para parte dos alunos 

da amostra a pressão de outros agentes interfere na motivação. Mas para a 

maior parte da amostra estes fatores não são valorizados. 

No fator Mere, os alunos discordam plenamente das seguintes 

afirmações: “Para que o professor não se zangue comigo” (58,3%), seguida de 

“Porque arranjo problemas se não realizar a aula” (26,1%). A resposta menos 

pontuada, mas resultante da escala concordo plenamente, foi “Porque é 

suposto realizar a aula” (23,4%). Podemos arrematar que mais de metade dos 

alunos realizam as aulas de EF com vista ao reconhecimento do professor, ou 

seja, por parte de uma imposição externa. 

Por outro lado, evidenciando a reduzida amotivação por parte dos alunos 

para as aulas de EF, é no fator Amot que recai o maior índice de desacordo 

dos alunos relativamente às afirmações, em que 70,7% dos alunos discordam 

plenamente com a afirmação, “Mas sinto que estou a desperdiçar o meu 

tempo, seguido da afirmação, “Realizo as aulas de EF... Mas não compreendo 

porque existem este tipo de aulas” (66,1%).  

Após esta análise geral dos dados, são apresentados seguidamente os 

resultados atendendo aos objetivos específicos. 

  

1. Analisar os fatores motivacionais dos alunos para a prática de EF, em 

função da região das escolas 

No quadro 3 são apresentadas as médias e desvio padrão, bem como o 

valor de p da análise das respostas dos alunos, tendo em conta a região das 

escolas. Nesta análise é possível verificar que os fatores motivacionais dos 

alunos para a prática de EF não variam significativamente em função desta 

variável (p >,05). 
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Quadro 3 – Resultados dos fatores motivacionais, em função da região das escolas 
(média, desvio padrão, valor de t e p) 

 
RAA (n=223) 

 

Continente 
(n=187) 

 

 

 
 DP 

 
 DP t. Sig. 

Motivação Intrínseca (MI) 5,06 1,45 
 

5,26 1,39 -1,446 ,149 

Regulação Identificada (Merid) 5,51 1,41 
 

5,57 1,32 -,443 ,658 

Regulação Introjetada (Merin) 3,85 1,58 
 

3,88 1,66 -,196 ,845 

Regulação Externa (Mere) 3,29 1,43 
 

3,38 1,43 -,652 ,515 

Amotivação (Amot) 2,21 1,23 
 

2,15 1,24 ,530 ,597 

 

2. Analisar os fatores motivacionais dos alunos para a prática de EF, em 

função do nível de ensino que praticam 

No quadro 4 são apresentadas as médias e desvio padrão, bem como o 

valor de p da análise das respostas dos alunos, tendo em conta o nível de 

ensino que praticam. 

 
Quadro 4 – Resultados dos fatores motivacionais, em função do nível de ensino 

(média, desvio padrão, valor de F e p) 

 

2º ciclo 
(n=127) 

 

3º ciclo 
(n=131)  

Secundário 
(n=152) 

 

 

 
 DP 

 
 DP   DP F Sig. 

Motivação Intrínseca (MI) 5,72 1,16 
 

5,42 1,08  4,45 1,60 30,488 ,001* 

Regulação Identificada (Merid) 6,22 0,95 
 

5,82 0,97  4,73 1,55 47,949 ,001* 

Regulação Introjetada (Merin) 4,52 1,56 
 

4,16 1,40  3,07 1,51 36,248 ,001* 

Regulação Externa (Mere) 3,26 1,42 
 

3,50 1,39  3,25 1,46 1,321 ,268 

Amotivação (Amot) 1,90 0,94 
 

2,30 1,21  2,32 1,42 6,597 ,002* 
  
                      Legenda 2: * p ≤ ,05 - Diferenças estatisticamente significativas 

Com base nos resultados do quadro 4 foram encontradas diferenças 

estatisticamente significativas em quatro fatores da TAD (MI (p=,001), Merid 

(p=,001), Merin (p=, 001) e Amot (p=,002), sendo os valores motivacionais da 

MI, Merid, Merin mais baixos nos alunos de ensino secundário. Já na Amot os 

valores mais baixos são evidenciados pelos alunos do 2º ciclo.  

Através do teste de comparação múltipla de Bonferroni (quadro 5) é 

possível identificar que na MI (p = ,001), Merid (p = ,00) e Merin (p = ,001) as 

diferenças estatisticamente significativas resultam precisamente dos valores 

motivacionais mais baixos dos alunos do ensino secundário, quando 

comparados com os alunos do 2º e 3º ciclo. Na Amot (p = ,002) as diferencias 

estatisticamente significativas resultam da comparação dos alunos do ensino 

secundário com os alunos do 2º ciclo, sendo que não existem diferenças 
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estatisticamente significativas entre os 2º e 3º ciclos, nem entre o secundário e 

o 3º ciclo.  

Quadro 5 – Comparações múltiplas: Bonferroni 

Variáveis dependentes (I) Ano (J) Ano Diferenças entre 

médias (I-J) 

Sig. 

MI 

2ª ciclo 
3º ciclo ,29669 ,213 

Secundário 1,26588
*
 ,000 

3º ciclo 
2ª ciclo -,29669 ,213 

Secundário ,96919
*
 ,000 

Secundário 
2ª ciclo -1,26588

*
 ,000 

3º ciclo -,96919
*
 ,000 

MERID 

2ª ciclo 
3º ciclo ,39408

*
 ,029 

Secundário 1,48495
*
 ,000 

3º ciclo 
2ª ciclo -,39408

*
 ,029 

Secundário 1,09087
*
 ,000 

Secundário 
2ª ciclo -1,48495

*
 ,000 

3º ciclo -1,09087
*
 ,000 

MERIN 

2ª ciclo 
3º ciclo ,36123 ,158 

Secundário 1,44864
*
 ,000 

3º ciclo 
2ª ciclo -,36123 ,158 

Secundário 1,08741
*
 ,000 

Secundário 
2ª ciclo -1,44864

*
 ,000 

3º ciclo -1,08741
*
 ,000 

MERE 

2ª ciclo 
3º ciclo -,23622 ,550 

Secundário ,01542 1,000 

3º ciclo 
2ª ciclo ,23622 ,550 

Secundário ,25164 ,417 

Secundário 
2ª ciclo -,01542 1,000 

3º ciclo -,25164 ,417 

AMOT 

2ª ciclo 
3º ciclo -,40777

*
 ,023 

Secundário -,42176
*
 ,013 

3º ciclo 
2ª ciclo ,40777

*
 ,023 

Secundário -,01400 1,000 

Secundário 
2ª ciclo ,42176

*
 ,013 

3º ciclo ,01400 1,000 

 

3. Analisar os fatores motivacionais dos alunos para a prática de EF em 

função do sexo 

No quadro 6 podemos observar os valores obtidos relativamente aos 

fatores motivacionais, tendo em conta o sexo dos alunos.  
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Quadro 6 – Resultados dos fatores motivacionais dos alunos para a prática das aulas de 
EF, em função do sexo (média e desvio padrão, valor de t e p) 

 
Feminino 
(n=229) 

 

Masculino 
(n=181) 

 

 

 
 DP 

 
 DP t. Sig. 

Motivação Intrínseca (MI) 5,06 1,44 
 

5,27 1,41 -1,462 ,145 

Regulação Identificada (Merid) 5,45 1,39 
 

5,65 1,34 -1,461 ,145 

Regulação Introjetada (Merin) 3,76 1,58 
 

4,00 1,66 -1,534 ,126 

Regulação Externa (Mere) 3,33 1,35 
 

3,34 1,52 -,078 ,938 

Amotivação (Amot) 2,21 1,24 
 

2,14 1,23 ,564 ,573 

 

Como é possível verificar no quadro 6, os alunos apresentam fatores 

motivacionais mais elevados do que as alunas nas dimensões MI, Merid, Merin 

e Mere, e valores mais baixos em Amot, embora as diferenças não sejam 

estatisticamente significativas (p > ,05). Tais resultados revelam que, tanto os 

rapazes como as raparigas estão motivados intrinsecamente para as aulas de 

EF, sendo que a motivação extrínseca identificada também parece ser influente 

para o maior envolvimento dos alunos nas aulas de EF. Os restantes fatores 

parecem ser menos valorizados por ambos os sexos.  

Depois de analisadas as diferenças entre sexo, considerou-se pertinente 

verificar se esta ausência de diferenças significativas se mantém quando 

comparados os três ciclos de ensino (2º e 3º ciclos e secundário). Aqui, é 

possível verificar diferenças significativas (p= ,001) quando analisado o sexo 

em relação ao ciclo de ensino (Quadro 7). 

 

Quadro 7 – Resultados do Teste Multivariado da relação entre o sexo e ciclos de ensino 
(valor de F e p) 

  F Sig. 

Ciclo 
    
Wilks' Lambda  13,211 ,000 

Sexo 
    
Wilks' Lambda  ,322 ,899 

Ano * Sexo 
    
Wilks' Lambda  3,015 ,001* 

  
      Legenda 3: * p ≤ ,05 - Diferenças estatisticamente significativas 

Os testes de efeitos entre sujeitos (quadro 8) indicam-nos que o efeito 

de interação entre o sexo e o nível de ensino frequentado pelos alunos 

influenciam os fatores motivacionais relacionados com a MI, p = ,018 e com a 

Mere, p = ,005. 
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Quadro 8 – Resultados dos testes de efeitos entre sujeitos (valor de F e p) 

 
Variável 

dependente 
F Sig. 

Ano 

MI 32,462 ,000 

Merid 51,598 ,000 

Merin 36,596 ,000 

Mere 1,849 ,159 

Amot 4,646 ,010 

Sexo 

MI ,715 ,398 

Merid ,596 ,440 

Merin 1,245 ,265 

Mere ,023 ,878 

Amot ,212 ,646 

Ano * Sexo 

MI 4,064 ,018* 

Merid 1,289 ,277 

Merin 1,196 ,303 

Mere 5,299 ,005** 

Amot ,682 ,506 
  
            Legenda 4: * p ≤ ,05 - Diferenças estatisticamente significativas 

Na MI, as alunas do 2º ciclo obtêm valores mais elevados do que os 

alunos neste estilo motivacional. Já no 3º ciclo e ensino secundário são os 

alunos que obtêm valores mais elevados do que as alunas neste estilo 

motivacional.  

 

Figura 2 – Resultados do MI: Ano * Sexo 

 

Na Mere, os alunos do 2º ciclo e 3º ciclo obtêm valores mais elevados do 

que as alunas neste estilo motivacional. Já no ensino secundário são as alunas 

que obtêm valores mais elevados do que os alunos neste estilo motivacional, 

como se pode verificar no gráfico 2. 
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. 

Figura 3 – Resultados do Mere: Ano * Sexo 

 

4. Analisar os fatores motivacionais dos alunos para a prática de EF, em 

função da prática desportiva 

Já no quadro 9, em que são apresentados os resultados em função da 

prática desportiva, foram encontradas diferenças estatisticamente significativas 

em três fatores da TAD (MI, Merid e Mere). 

 

Quadro 9 – Resultados dos fatores motivacionais, em função da prática desportiva 
(média, desvio padrão, valor de t e p) 

 
Sim 

(n=217) 
 

Não 
(n=193) 

 

 

 
 DP 

 
 DP t. Sig. 

Motivação Intrínseca (MI) 5,34 1,37 
 

4,95 1,46 2,795 ,005* 

Regulação Identificada (Merid) 5,71 1,30 
 

5,35 1,43 2,642 ,009* 

Regulação Introjetada (Merin) 3,93 1,57 
 

3,79 1,66 ,841 ,401 

Regulação Externa (Mere) 3,17 1,43 
 

3,52 1,40 -2,508 ,013* 

Amotivação (Amot) 2,08 1,20 
 

2,30 1,27 -1,795 ,073 
  
                          Legenda 5: * p ≤ ,05 - Diferenças estatisticamente significativas 

Na MI (p = ,005) e na Merid (p = ,009), os alunos que praticam alguma 

atividade desportiva apresentam valores mais elevados, comparativamente aos 

que não praticam ( = 5,34±1,37 e =4,95±1,46; e =5,71±1,30 e =5,35±1,43,  

respetivamente). 

Na Mere (p = ,013), os alunos que não praticam alguma atividade 

desportiva apresentam valores mais elevados neste estilo motivacional do que 

os que praticam ( =3,52±1,40 e =3,17±1,43, respetivamente). 

Estes resultados sugerem que os alunos que praticam desporto 

organizado têm tendência a se sentirem mais motivados intrinsecamente para 
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as aulas de EF, tendo também influência nas suas motivações a regulação 

identificada. Já os alunos não praticantes parecem necessitar de uma maior 

influência externa para que se sintam motivados para as aulas de EF.  

 

5. Analisar os fatores motivacionais dos alunos para a prática de EF, em 

função do tipo de modalidade desportiva praticada (coletiva ou individual) 

Depois de analisados os resultados em função da prática, os mesmos 

foram analisados em função do tipo de modalidade praticada – coletiva ou 

individual (quadro 10). 

 

Quadro 10 – Resultados dos fatores motivacionais, em função da modalidade desportiva 
praticada (média, desvio padrão, valor de t e p) 

 
Coletiva 
(n=129) 

 

Individual 
(n=88) 

 

 

 
 DP 

 
 DP t. Sig. 

Motivação Intrínseca (MI) 5,43 1,32 
 

5,23 1,44 1,073 ,284 

Regulação Identificada (Merid) 5,89 1,15 
 

5,46 1,45 2,298 ,023* 

Regulação Introjetada (Merin) 4,22 1,52 
 

3,50 1,57 3,376 ,001* 

Regulação Externa (Mere) 3,29 1,41 
 

2,99 1,45 1,482 ,140 

Amotivação (Amot) 2,12 1,24 
 

2,03 1,14 ,528 ,598 
  
                      Legenda 6: * p ≤ ,05 - Diferenças estatisticamente significativas 

Assim, no quadro 10 podemos observar diferenças estatisticamente 

significativas em duas dimensões da TAD (Merid e Merin). Tanto na Merid (p = 

,023), como na Merin (p= ,001), os alunos que praticam modalidades coletivas 

apresentam valores motivacionais mais elevados do que os alunos que 

praticam modalidades individuais ( =5,89±1,15 e =5,46±1,45; e =4,22±1,52 

e =3,50±1,57, respetivamente). 

5.6.6. Discussão de resultados 

De acordo com Deci e Ryan(2008), a diferenciação central da TAD está 

entre a motivação autónoma (que incorpora a MI e a Merid) e a motivação 

controlada (que incorpora a Merin e ME). Como já foi mencionado 

anteriormente, quando os sujeitos são autonomamente motivados, eles 

vivenciam vontade (regem os seus comportamentos por decisão e vontade 

própria) e experienciam sentimentos positivos relacionados com auto 

aprovação das suas próprias ações. E quando os sujeitos são controladamente 

motivados, eles vivenciam situações de pressão para pensarem, sentirem ou 
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comportarem-se de uma forma particular, isto é, regem os seus 

comportamentos por determinações externas. No presente estudo, e como 

evidenciam as respostas aos questionários, os alunos da amostra apresentam 

valores mais altos de motivação autónoma (intrínseca e extrínseca identificada) 

e mais baixos de motivação controladora (extrínseca introjetada e extrínseca 

externa) e amotivação. Sendo, portanto, possível afirmar que os alunos 

realizam as aulas de EF pelo interesse, divertimento e satisfação que estas 

lhes despertam (MI: x=5,15±1,42), mas também porque valorizam e se 

identificam com os seus objetivos, aceitando as aulas de EF como 

pessoalmente importante (motivação identifica: x=5,54±1,37). Estes resultados 

parecem estar de acordo com os estudos que têm vindo a ser realizados no 

âmbito da EF (Ntoumanis, 2005), inclusivamente naqueles em que o valor 

médio da motivação identificada foi superior ao da motivação intrínseca (Biddle, 

et al., 1999; Fernandes e Vasconcelos-Raposo, 2005; Fernandes, et al., 2004; 

Ntoumanis, 2001; Standage, et al., 2005). 

Apesar de se verificarem resultados mais baixos nas formas mais 

controladoras da motivação, nomeadamente, da Amot (x=2,18±1,23) e da 

motivação externa (x=3,33±1,42), verificaram-se valores mais elevados na 

motivação introjetada (x=3,86±1,61. Estes dados podem resultar de alguma 

pressão interna sentida pelos alunos aquando da realização das aulas de EF, 

associado à necessidade que os mesmos têm em demonstrar competência. 

Pois, como referido anteriormente, a Merin está associada ao envolvimento 

para o ego, o que representa um estado controlador interno, no qual a 

autoestima do aluno está dependente dos resultados da sua realização (Deci e 

Ryan, 1985, 2000).  

Relativamente aos dados em função da região das escolas podemos 

constatar que a cultura das escolas e todos os procedimentos do ensino de EF, 

que tão bem caracteriza cada escola, neste caso de regiões bastante distintas, 

não parece promover diferenças nos alunos ao nível dos fatores motivacionais 

para as aulas de EF. Ambos os ambientes parecem conseguir promover bons 

índices de motivação intrínseca e identificada dos alunos para a prática das 

aulas de EF.  
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Quanto à análise dos fatores motivacionais dos alunos, em função do 

nível de ensino, é possível verificar através no quadro 4 diferenças 

estatisticamente significativas na MI, Merid, Merin e na Amot. Aqui, são os 

alunos do secundário que apresentam valores mais baixos na MI, Merid e 

Merin, revelando que os alunos do secundário regulam mais o seu 

comportamento para formas menos autodeterminadas, ou seja, estão menos 

motivados para a prática das aulas de EF por vontade própria. Frente a estes 

dados, parece ser evidente a diminuição da motivação autónoma (MI), no 

decorrer da escolaridade do grupo investigado. No contexto de ensino, este 

fator (MI) deve ser sempre preferível às motivações controladas, pelo facto de 

estar relacionada com melhores resultados cognitivos e afetivos, como por 

exemplo, maior compreensão conceitual, melhores notas, mais criatividade, 

persistência, fatores estes que beneficiam o processo de ensino e 

aprendizagem. De facto, como referem Ryan e Deci (2000), sentir-se 

competente para realizar determinada ação encoraja o aluno e facilita a 

internalização ou a identificação pessoal com aquelas condições externas que 

a regulam (como as exigências feitas pelo professor para a leitura de 

determinado capítulo ou para a conclusão de um exercício). Frente a estes 

resultados (MI superior nos 2º e 3º ciclos), podemos perceber porque é mais 

frequente encontrar nos ciclos mais baixos, alunos um pouco mais envolvidos e 

predispostos aprenderem nas aulas de EF. 

Relativamente à análise dos fatores motivacionais dos alunos, em 

função do sexo podemos constatar que embora as diferenças não sejam 

significativas o sexo masculino apresentou valores mais elevados na MI e ME 

contrariamente ao sexo feminino que apresentou valores mais elevados na 

Amot.  

Relativamente à análise dos dados em função a prática desportiva 

(organizada), verificou-se que existem diferenças significativas entre os alunos 

que praticam e que não praticam. Os alunos que têm uma prática desportiva 

regular apresentaram valores mais elevados na MI e na Merid, enquanto que 

os não praticantes apresentaram valores mais elevados na Mere e na Amot. Os 

resultados do presente estudo assemelham-se assim aos resultados do 

trabalho desenvolvido por Koka e Hein (2003), que também revelaram 
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diferenças significativas entre ambos os grupos. Neste estudo, assim como no 

estudo de Goudas, Dermitzaki e Bagiatis (2001), os alunos praticantes 

apresentavam valores superiores de MI quando comparados com os seus 

pares. O mesmo acontece no presente estudo, os alunos apresentam valores 

mais superiores na MI, revelando valores mais elevados se centrem na Merid. 

Os resultados do presente estudo podem ser explicados, pelo menos em parte, 

com o trabalho desenvolvido por Hagger et al (2003), que concluiu que a 

motivação para a prática de atividade física num determinado contexto (neste 

caso, desporto organizado) tem a possibilidade de se expandir para contextos 

contíguos (ex. o das aulas de EF). Por essa razão, também será expectável 

observar-se o inverso, ou seja, a motivações mais autónomas para as aulas de 

EF também irão provavelmente contribuir para motivações mais autónomas 

nos contextos de atividade física fora do contexto escolar. Assim, torna-se 

importante que os professores de EF consigam, no decorrer das suas aulas, 

criar situações de aprendizagem que promovam motivações mais autónomas 

nos alunos. 

Relativamente aos dados analisados, em função dos fatores 

motivacionais do tipo de modalidade praticada podemos constatar que os 

resultados obtidos neste estudo apontam para valores mais elevados na ME, 

mais propriamente ao nível da Merid e da Merin nos alunos que praticam 

modalidades coletivas. 

5.6.7. Conclusões 

Através da TAD foi possível perceber que, no geral, os alunos são 

movidos para as aulas de EF pela motivação intrínseca e identificada. No 

entanto, algumas diferenças significativas surgem quando analisadas variáveis 

como o ciclo de ensino, o sexo em relação ao ciclo de ensino e a prática 

desportiva.  

Na análise em função dos ciclos de ensino, as diferenças 

estatisticamente significativas emergem dos valores motivacionais mais baixos 

dos alunos do ensino secundário na MI, Merid e Merin. Na Amot foram também 

encontradas diferenças estatisticamente significativas, que comprovaram os 

níveis elevados de falta de motivação dos alunos do secundário, 

comparativamente aos alunos do 2º ciclo. Tais evidências reforçam a ideia de 
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que a falta de motivação é crescente, ao longo dos ciclos de ensino, sendo 

inversamente proporcional à Merid e MI, que são fatores motivacionais mais 

valorizados nos 2º e 3º ciclos. Estes resultados sugerem que os alunos no 2º 

ciclo sentem-se mais motivados para a prática das aulas de EF. Neste ciclo os 

alunos estão a ter modalidades e formas de aprendizagens diferentes dos anos 

anteriores. Estes poderão ser fatores importantes de motivação para as aulas 

de EF. Já no ensino secundário os alunos já se encontram no final do seu ciclo 

de estudos, com outros níveis de maturidade e outros objetivos relativamente 

ao seu desenvolvimento. Estes resultados indicam que quanto maior for a MI e 

a Merid, maior será o envolvimento dos alunos nas aulas de EF As mesmas 

podem ser associadas ao empenho, esforço, felicidade, prazer, dedicação e 

concentração nas aulas, aceitação de tarefas desafiantes, bem como à vontade 

demonstrada em praticar atividade física dentro e fora da escola. 

Em relação ao sexo e nível de ensino, foi possível perceber que as 

alunas do 2º ciclo sentem mais prazer no envolvimento e participação 

voluntária nas aulas de EF, sendo que este envolvimento aumenta nos rapazes 

no 3º ciclo e secundário. São obtidos igualmente valores mais elevados nas 

alunas do 2º e 3º ciclo na Regulação Externa, mostrando que as alunas 

praticam as aulas de EF com vista ao reconhecimento e por imposição externa. 

No secundário verificam valores mais elevados na Mere nos rapazes, 

revelando que estes alunos praticam as aulas de EF função de alguma busca 

externa. Estes resultados sugerem que os alunos do 2º e 3º ciclo praticam para 

que haja reconhecimento do professor e seus pares, e porque o professor lhes 

impõe, demonstrando uma maior proximidade com quem dirige a aula. Nestes 

níveis de escolaridade, a competência académica e o empenho escolar 

relacionam-se significativamente com o nível de autodeterminação, sugerindo 

uma mais forte associação da motivação escolar com o empenho e 

desempenho académico. Por outro lado, no secundário os interesses 

manifestam-se na busca externa, ou seja, mais preocupados com as 

atribuições de notas e de níveis de desempenho. 

Quanto à prática desportiva, os alunos que praticam desporto 

organizado apresentaram motivações mais autónomas (MI e Merid) e menos 

motivações controladas (Merin e Mere), comparativamente aos alunos que não 
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praticam. No entanto, dentro destas diferenças, importa considerar que os 

sujeitos praticantes de modalidades coletivas obtiveram valores mais elevados 

na Merid e na Merin, quando comparados com praticantes de modalidades 

individuais. Estes resultados sugerem que os alunos que não praticam só 

realizam as aulas de Educação Física por imposição externa, com vista ao 

reconhecimento do professor. 

Relativamente à modalidade praticada, coletiva e individual, os 

resultados deste estudo revelaram que os alunos que praticam modalidades 

coletivas apresentam valores mais elevados na Merid e na Merin. Estes 

resultados sugerem que os praticantes das modalidades coletivas são mais 

autónomos para a prática das aulas. 

Para finalizar, considera-se pertinente realizar novos estudos com vista a 

ampliar os conhecimentos aqui expostos, tentando aumentar o número de 

sujeitos, principalmente de escolas de outras regiões, e atender às unidades de 

ensino no sentido de perceber a influência dos modelos e estilos de ensino na 

motivação dos alunos para as aulas de EF.  
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6. Conclusão 

Fazendo uma retrospetiva de todo o trabalho realizado neste relatório e 

de toda a minha experiência enquanto professora de Educação Física, 

considero que ambos foram bastantes enriquecedores, tanto a nível 

profissional, como pessoal. Considero ainda que, apesar de exigente a 

elaboração deste relatório foi um desafio superado, que muito contribuiu para o 

meu desenvolvimento profissional e para a minha vida profissional, uma vez 

que me incentivou a refletir e a tomar cada vez mais consciência sobre alguns 

assuntos da prática docente.  

Sempre tive a consciência de que é importante atuar na escola de modo 

a combater o insucesso, abandono, indisciplina e desmotivação, por isso tento 

todos os dias incutir nos meus alunos tais valores, sem descurar porém dos 

seus interesses, vivências e necessidades. Inicialmente, minha preocupação 

prende-se com o facto de cativar os alunos para as aulas de Educação Física, 

atendendo às suas características, os seus gostos e as suas vivências 

desportivas diversas. Nunca é tarefa fácil, mas penso que sempre consigo 

atingir esta meta com sucesso, não só pela forma como consigo me relacionar 

com os alunos, mas também pelas propostas de aprendizagem que faço nas 

aulas, pelas decisões que tomo pelo bem-estar dos meus alunos e pela 

atenção que dou a cada um. Na verdade, sinto que à medida que consigo 

proporcionar aos meus alunos experiencias desportivas variadas e prazerosas, 

consigo que, a pouco e pouco, os alunos adquiram maior gosto pela atividade 

física e pelo desporto.  

Assim, tem ficado, cada vez mais claro para mim que, não é só a função 

pedagógica que interessa na profissão docente, é também necessário criar 

relações, pois a partir daí existirá uma maior disponibilidade, entreajuda, 

cooperação e respeito entre todos, o que, consequentemente, originará 

melhores práticas de ensino e aprendizagem. Aliado a esta dinâmica, o 

professor no geral e o professor de EF em particular, deverá também refletir de 

forma crítica e profunda sobre tudo aquilo que envolve a sua prática, 

percebendo se as estratégias utilizadas, postura apresentada e intervenção 

são as mais adequadas ao momento e aos seus alunos, afim de conseguir 

alcançar os objetivos propostos. 
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Neste contexto, a investigação assume também um papel importante na 

atuação do professor. Pois, ser professor vai além do ato de lecionar e do 

domínio de conhecimentos teóricos sobre as matérias. Ser professor implica 

procurar saber mais, mais sobre os seus alunos e mais sobre a prática 

docente, por isso importa investigar e analisar fatores que influenciam a sua 

atuação e as respostas dos alunos. Na verdade, foi a partir da necessidade de 

compreender os fatores motivações dos alunos para a prática das aulas de EF, 

que realizei o estudo incluído no presente relatório. Através deste estudo, 

consegui conhecer um pouco melhor os alunos em geral e entender que nós, 

professor, precisamos de atender a algumas variáveis que distinguem a 

motivação dos alunos para a prática.  

Adicionalmente, importa referir que os professores desempenham um 

papel muito importante não só dentro da escola e dentro da sala de aula, mas 

também na sociedade, pois são estes agentes educativos que mais tempo 

passam com os alunos, enquanto sujeitos que constituem essa mesma 

sociedade. Por esta razão, dar o exemplo foi sempre, para mim, um ponto 

extremamente importante. 

Para finalizar, considero que este relatório foi uma mais valia para mim e 

uma de muitas vivências profissionais que espero ter ao longo da minha 

carreira docente. Este permitiu-me adquirir novas competências e novos 

conhecimentos que hoje me tornam uma professora mais completa e com mais 

vontade de descobrir novos conhecimento e desafios. Para mim, isto é cuidar 

da minha formação contínua, que para além de ser um direito profissional e 

essencial a todos os professores, deve ser encarada como uma condição para 

o progresso educativo. 

Hoje, recordando o passado e saboreando o presente, acredito que ser 

professora de Educação Física sempre foi e será a minha vocação, por isso 

sempre lutarei pela nossa classe profissional e pela disciplina, porque o mundo 

pertence a quem se atreve. 

 “Sim, digo e grito de fronte erguida e peito aberto e ufano: sou professor 

e tenho imenso orgulho nisso. Por pertencer ao número daqueles que se 

empenham em realizar a possibilidade de fazer o Homem, de sagrar de 



91 

 

Humanidade todos e cada um, para darmos um nível aceitável à nossa 

imperfeita perfeição.” (Bento, 2008, p. 41) 
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8. Anexos 

Este questionário destina-se a recolher dados para um estudo realizado no âmbito do Mestrado 

em Ensino de Educação Física nos Ensinos Básico e Secundário, da Faculdade de Desporto 

da Universidade do Porto. O objetivo da pesquisa é captar as motivações dos alunos para a 

prática das aulas de Educação Física. Nenhuma resposta é boa ou má, o que interessa é que 

respondas com sinceridade. O questionário é anónimo. Obrigado por preencheres este 

questionário e por participares nesta investigação. 

Considera cada frase expressa e indica com um círculo em redor do número que melhor refletir 

o que sentes acerca dela. Utiliza para o efeito a escala de 1 a 7, em que 1 significa que 

discordas plenamente; 2 que discordas bastante; 3 que discordas no geral; 4 que nem 

discordas, nem concordas; 5 que concordas no geral; 6 que concordas bastante; e 7 que 

concordas plenamente. 

Ano de escolaridade: ______Idade: ______Sexo: _____Praticas alguma atividadedesportiva? ______ 

Qual(ais)?___________________________         Número de horas por semana? ______ 

Eu realizo a aula de Educação Física:  

1 - Porque é importante para mim realizar corretamente as atividades. 1  2  3  4  5  6  7 

2 - Mas realmente não sei porquê. 1  2  3  4  5  6  7 

3 - Mas sinto que estou a desperdiçar o meu tempo. 1  2  3  4  5  6  7 

4-Porque é suposto eu realizar. 1  2  3  4  5  6  7 

5- Para que o professor não se zangue comigo. 1  2  3  4  5  6  7 

6- Porque é emocionante. 1  2  3  4  5  6  7 

7- Porque iria sentir-me mal caso não a realizasse. 1  2  3  4  5  6  7 

8- Mas não obtenho resultados deste tipo de aulas. 1  2  3  4  5  6  7 

9- Mas não compreendo porque existem este tipo de aulas. 1  2  3  4  5  6  7 

10- Porque é obrigatório. 1  2  3  4  5  6  7 

11- Porque quero aprender novas habilidades. 1  2  3  4  5  6  7 

12-Porque arranjo problemas se não a realizar. 1  2  3  4  5  6  7 

13 - Devido ao prazer que sinto quando aprendo novas habilidades/técnicas. 1  2  3  4  5  6  7 

14- Porque posso aprender habilidades ou técnicas que poderei utilizar noutras áreas da minha vida. 1  2  3  4  5  6  7 

15-Porque é divertida. 1  2  3  4  5  6  7 

16- Porque quero melhorar o meu nível desportivo. 1  2  3  4  5  6  7 

17- Porque eu gosto de aprender novas habilidades. 1  2  3  4  5  6  7 

18- Porque quero que o professor ache que eu sou um bom aluno. 1  2  3  4  5  6  7 

19- Porque fico preocupado se não a realizar. 1  2  3  4  5  6  7 

20-Porque quero que os outros alunos pensem que eu sou competente em todas as atividades. 1  2  3  4  5  6  7 

 


