
Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro 

 

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

 

 

 

 

Relatório Final de Estágio 
“A motivação para as aulas de Educação Física – estudo de caso” 

 

 

 

 

Tatiana de Jesus Mendes Araújo 

Ágata Cristina Marques Aranha  

 

 

 

 

 

 

 

Vila Real, 2017





I 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Relatório Final de Estágio apresentado à 

Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro 

(UTAD), como requisito para a obtenção do grau de 

Mestre em Ensino de Educação Física nos Ensinos 

Básico e Secundário, cumprindo a alínea b) do artigo 

6º do regulamento dos Cursos de 2ºs Ciclos de 

Estudo em Ensino da UTAD, sob a orientação da 

professora doutora Ágata Cristina Marques Aranha.



II 



III 

AGRADECIMENTOS 

 

 

Já Steve Jobs dizia que “a única maneira de fazer um ótimo trabalho é amando aquilo 

que se faz” e só pela compreensão, paciência e sacrifício das pessoas mais importantes da 

minha vida, que são os meus pais e irmão, me é possível ser um ser humano realizado. 

Obrigada por concordarem com as minhas escolhas e por me darem a oportunidade de realizar 

um sonho. Amo-vos! 

 

À minha família que sempre me incentivou a lutar pelos meus objetivos e sempre se 

mostrou interessada nas minhas conquistas.  

 

À Diana Cruz, pela verdadeira amizade, companheirismo e trabalho conjunto neste 

percurso especial da minha vida. 

 

Aos amigos de faculdade que terão sempre um lugar especial no meu coração. 

 

Aos amigos e amigas de sempre. 

 

À professora Ágata Aranha, por todo o apoio, compreensão, ajuda, partilha de 

conhecimento e carinho que construímos ao longo destes anos.  

 

Ao professor José Pires, pela oportunidade que me deu de viver momentos 

inesquecíveis, por todas as responsabilidades exigidas, pela amizade e por toda a partilha de 

conhecimento. 

 

Ao professor Henrique Vaz por toda a disponibilidade e auxílio no decorrer deste ano 

e na elaboração deste documento. 

 

A todos os professores e professoras que cruzaram o meu caminho, pelo seu contributo 

na construção da minha profissão. 

 



IV 



V 

 

ÍNDICE GERAL 

AGRADECIMENTOS .............................................................................................................. III 

ÍNDICE GERAL ........................................................................................................................ V 

ÍNDICE DE QUADROS ......................................................................................................... VII 

ÍNDICE DE TABELAS .......................................................................................................... VII 

ÍNDICE DE ANEXOS ............................................................................................................ VII 

LISTA DE ABREVIATURAS ................................................................................................ IX 

 

INTRODUÇÃO ....................................................................................................................... 13 

1ª Parte 

RESUMO ................................................................................................................................... 5 

ABSTRACT ............................................................................................................................... 7 

RESUMÉ .................................................................................................................................... 9 

1. INTRODUÇÃO ................................................................................................................... 11 

2. EXPECTATIVAS INICIAIS ............................................................................................... 13 

3. CAPÍTULO I - CARACTERIZAÇÃO DO CONTEXTO DE ESTÁGIO .......................... 19 

3.1 A ESMM e o seu agrupamento ...................................................................................... 19 

4. CAPÍTULO II - REFLEXÕES RESULTANTES DA EXPERIÊNCIA DE TRABALHO 23 

4.1 PES: planeamento a médio prazo ................................................................................... 23 

4.2 PES: planeamento a curto prazo ..................................................................................... 27 

4.3 Observações de aulas ..................................................................................................... 29 

4.4 Atividades não letivas .................................................................................................... 32 

4.4.1 ET ............................................................................................................................ 32 

4.4.2 Reuniões de Conselho de Turma ............................................................................. 33 

4.4.3 Atividades extra curriculares ................................................................................... 34 

4.4.4 DE ............................................................................................................................ 37 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS ............................................................................................... 39 

6. APRECIAÇÕES CRÍTICAS ............................................................................................... 43 

REFERÊNCIAS ....................................................................................................................... 45 

2ª Parte 

RESUMO ................................................................................................................................. 49 

ABSTRACT ............................................................................................................................. 51 



 

VI 

 

RESUMÉ .................................................................................................................................. 53 

1. INTRODUÇÃO ................................................................................................................... 55 

2. PROBLEMA ........................................................................................................................ 56 

3. OBJETIVOS E HIPÓTESES DO ESTUDO ....................................................................... 56 

3.1 Objetivo geral ................................................................................................................. 56 

3.2 Objetivos específicos ...................................................................................................... 56 

3.3 Hipóteses ........................................................................................................................ 57 

4. ENQUADRAMENTO TEÓRICO ....................................................................................... 57 

4.1 Motivo Vs Motivação ..................................................................................................... 57 

4.2 Motivação ....................................................................................................................... 58 

4.3 Motivação intrínseca e extrínseca .................................................................................. 58 

4.4 Motivação e aprendizagem ............................................................................................. 59 

4.5 EF: disciplina .................................................................................................................. 60 

4.6 EF: aulas ......................................................................................................................... 61 

4.7 EF: planificação .............................................................................................................. 62 

5. JUSTIFICAÇÃO/PERTINÊNCIA DO TEMA ................................................................... 63 

6. METODOLOGIA ................................................................................................................ 63 

6.1 Caracterização dos participantes .................................................................................... 63 

6.2 Caracterização do instrumento ....................................................................................... 64 

6.3 Recolha dos dados .......................................................................................................... 64 

6.4 Tratamento dos dados ..................................................................................................... 65 

6.5 Critério de Exclusão ....................................................................................................... 65 

7. APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS ................................................ 65 

8. CONCLUSÕES .................................................................................................................... 74 

REFERÊNCIAS ....................................................................................................................... 75 

WEBGRAFIA .......................................................................................................................... 78 

 

ANEXOS .................................................................................................................................. 79 



VII 

 

ÍNDICE DE QUADROS 

QUADRO 1 – Identificação do número, total e respetiva percentagem dos inquiridos, 

relativamente ao sexo e curso ......................................................................................... 63 

 

ÍNDICE DE TABELAS 

TABELA 1 – Apresentação dos fatores motivacionais, média e desvio-padrão das afirmações 

do QMEF, com adaptações à investigação pretendida ................................................... 65 

TABELA 2 – Média e desvio-padrão de todas as respostas .................................................... 67 

TABELA 3 – Média e desvio padrão de todos os fatores ........................................................ 68 

TABELA 4 – Média e desvio padrão por curso ....................................................................... 68 

TABELA 5 – Média e desvio padrão por sexo e curso ............................................................ 69 

TABELA 6 – Média e desvio padrão por sexo e curso relativamente à abordagem de 

modalidades habituais ..................................................................................................... 70 

TABELA 7 – Média e desvio padrão por sexo e curso relativamente à abordagem de 

modalidades diferentes do habitual ................................................................................. 70 

TABELA 8 – Média e desvio padrão por sexo e curso relativamente à abordagem de apenas 

uma modalidade por período letivo ................................................................................ 71 

TABELA 9 – Média e desvio padrão por sexo e curso relativamente à abordagem de várias 

modalidades por período letivo ....................................................................................... 71 

TABELA 10 – Média e desvio padrão por sexo e curso relativamente à abordagem de 

modalidades individuais ................................................................................................. 72 

TABELA 11 – Média e desvio padrão por sexo e curso relativamente à abordagem de 

modalidades coletivas ..................................................................................................... 72 

TABELA 12 – Média e desvio padrão por sexo e curso relativamente à preferência por 

período letivo ....................................................................................................................... 73 

 

ÍNDICE DE ANEXOS 

ANEXO 1 – Exemplo de UD ................................................................................................... 81 

ANEXO 2 – Exemplo de Avaliação Diagnóstica .................................................................... 85 

ANEXO 3 – UD de Jogos Desportivos .................................................................................... 87 

ANEXO 4 – Exemplo de Avaliação Formativa ....................................................................... 91 



 

VIII 

 

ANEXO 5 – Exemplo de Avaliação Prática ............................................................................ 93 

ANEXO 6 – Exemplo de Avaliação Sumativa ........................................................................ 97 

ANEXO 7 – Exemplo de PA .................................................................................................... 99 

ANEXO 8 – QMEF ................................................................................................................ 103 

 

 



IX 

 

LISTA DE ABREVIATURAS 

CT – Ciências e Tecnologias 

DE – Desporto Escolar 

EF – Educação Física 

ESMM – Escola Secundária Morgado de Mateus 

ET – Estudo de Turma 

LH – Línguas e Humanidades 

PA – Plano de Aula 

PES – Prática de Ensino Supervisionada 

PNEF – Programa Nacional de Educação Física 

QMEF – Questionário de Motivação para a Educação Física 

UD – Unidade Didática 

UE – Unidade de Ensino 

Vs – Versus 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



X 

 



1 

 

INTRODUÇÃO 

A primeira parte deste documento retrata de forma detalhada o estágio pedagógico que 

foi desempenhado de 1 de Setembro de 2015 a 9 de Junho de 2016, na Escola Secundária 

Morgado de Mateus (ESMM) em Vila Real. O seu cumprimento ocorreu no âmbito da 

conclusão do Mestrado em Ensino de Educação Física nos Ensinos Básico e Secundário, da 

UTAD, e contou com a orientação da professora doutora Ágata Aranha, do professor 

cooperante da escola José Pires e do supervisor da universidade Henrique Vaz. 

A segunda parte mostra um estudo de caso que investigou a motivação dos alunos para 

as aulas de Educação Física (EF). Este último teve como base o contexto de estágio e utilizou 

como meio de recolha de dados o Questionário de Motivação para a Educação Física 

(QMEF), com algumas alterações para a investigação pretendida. 
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RESUMO 

O presente relatório visa demonstrar o período de estágio realizado na ESMM em Vila 

Real, durante cerca de nove meses, no âmbito do Mestrado em Ensino de Educação Física nos 

Ensinos Básico e Secundário da UTAD. 

Pretende-se que a leitura deste documento seja clara dos pontos essenciais do estágio 

desenvolvido, desde os primeiros momentos de contacto com a entidade de ensino e o 

professor orientador, até às conclusões e apreciações da experiência vivida, com algumas 

sugestões de alterações na formação do estagiário. Inclui uma descrição pormenorizada de 

todo o percurso de crescimento profissional, referindo a integração no meio escolar e no 

grupo de EF da escola, complementando com as expectativas e ansiedades iniciais. 

Ao longo do trajeto, foi possível vivenciar a profissão de docente da disciplina de EF, 

numa turma de 10º ano, e ainda o contacto com as funções inerentes a um docente no meio 

escolar. Nesse sentido, apresenta-se um estudo de turma (ET) que permitiu uma definição dos 

objetivos mais adequados aos alunos, a planificação das unidades de ensino (UE), 

nomeadamente a construção das unidades didáticas (UD) e planos de aula (PA), a 

participação na vida da escola e os proventos das observações realizadas aos colegas de 

núcleo e orientador. 

A prática diária com os intervenientes proporcionou reflexões e aprendizagens, que se 

irão demonstrar ao longo deste testemunho, conjugadas com alguma literatura científica, 

dando assim mais relevo às metodologias selecionadas. 

Todo o conhecimento adquirido e a elaboração deste diário de bordo pormenorizado 

serviram para uma melhor construção pessoal e profissional na área da docência. 

 

 

Palavras-chave: Educação Física; Docência; Relatório de Estágio; Estudo de Turma 
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ABSTRACT 

The present report aims to show the progress of internship, held at the High School 

Morgado de Mateus, in Vila Real, for the period of nine months, under the Master’s Degree in 

Physical Education Teaching in Primary and Secondary Education, of the University of Trás-

os-Montes e Alto Douro. 

This document’s purpose is the reflection of the process, from the first connections 

with the school and the supervisor teacher, to the conclusions and considerations of the lived 

experience, pointing also some change’s suggestions in the teacher’s training path. Overall, 

this document includes a detailed description of all professional growth path, integration in 

school’s environment and the Physical Education Teaching team, and the initial expectations 

and anxieties. 

Along this path, experience the job of Physical Education teacher, in a 10th grade 

class, and also the contact with all the teacher’s inherent functions. With that being said, 

presented a class study that allowed to a more suitable goals definition to students, the 

planning of teaching units, namely the construction of didactic units and lesson plans, the 

participation in school’s life, and the results of the observations to co-workers and supervisor. 

This daily practice resulted in multiple reflections and learning, that intend to 

demonstrate throughout this testimony, with the support of scientific literature. 

All the knowledge acquired, and the preparation of this detailed diary board, led to a 

better personal and professional growth in the teaching area. 

 

 

Key Words: Physical Education; Teaching; Internship Report; Class Study. 
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RESUMÉ 

Le présent rapport de stage vise à démontrer le période de stage réalisée à l'école 

segondaire Morgado De Mateus, à Vila Real, a beaucoup apportée personellement et 

professionellement, pendant près de 9 mois, dans le cadre de la maitrise dans l'enseignement 

de l'éducation physique, dans les enseignements basiques et segondaires de l'université de 

Trás-os-Montes et Alto Douro.  

Il est prévu que la lecture de ce document éclaire sur les points essentiels de stage dès 

les premiers instants,dès le premier contact avec l'entité et le professeur conseiller principal, 

aux conclusions et évaluations de leurs éxpériences avec certains changements suggérés dans 

la formation des apprentis, afin d'inclure une description détaillée de tout parcours de 

croissance professionnelle, se référant à l'intégration de l'éducation physique dans les écoles, 

complétant ainsi les attentes et les inquiétudes initiales, tout au long de ce chemin, il a été 

donné l'opportunité de découvrir et vivre la profession d'enseignante d'éducation physique 

dans une classe de segonde, et d'avoir aussi eu le contact avec les fonctions d'enseignante 

dans le milieu scolaire.  

Dans ce sens, présente une étude de classe qui a permis une définition des objectifs les 

plus appropriés aux élèves, à la planification des unités d'enseignement, des plans de cours, à 

la participation de la vie de l'école, ceux-ci sont le produit des observations réalisées avec 

collègues de travail et supérieur. 

De la pratique quotidienne et journalière avec les parties prenantes, sont nées plusieurs 

situations qui ont données un résultat de réflexion et d'apprentissage que prétends démontrer 

tout au long de ce témoignage, d'ou les conjuguent avec une certaine littérature scientifique 

fournissant ainsi plus de relief aux methodologies selectionnées. 

Toute la connaissance acquise et l'élaboration de ce rapport de stage détaillé ont servi 

pour une meilleure construction personelle et professionnelle dans le domaine de 

l'enseignement. 

 

 

Mots cles: Education Physique; Enseignement; Rapport de Stage; Étude de Classe 
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1. INTRODUÇÃO 

Uma vez que o estágio pedagógico é a última etapa de um percurso de vários anos de 

estudo, revela-se com grande importância para o estagiário pois irá colocar em prática todos 

os conhecimentos teóricos adquiridos, tomando também consciência da complexa tarefa de 

um profissional de ensino, neste caso.  

O estágio pedagógico realizado, em conjunto com a Diana Cruz, o Joaquim Pereira e o 

Nuno Sousa, englobou a lecionação da disciplina de EF e o acompanhamento curricular de 

uma turma do 10º ano de escolaridade, durante o ano letivo 2015/2016, com incorporação de 

algumas funções de docente em prol do benefício do meio escolar.  

De forma a revelar esta vivência, a primeira parte deste documento estará estruturada 

em dois grandes capítulos, em que o primeiro dirá respeito à caracterização do contexto de 

estágio e o segundo às reflexões resultantes da experiência de trabalho.  

No primeiro capítulo procura-se dar a conhecer a instituição de ensino, tendo por base 

as documentações informáticas consultadas e a vivência no local. 

No segundo, expõe-se a integração na ESMM, as ações profissionais com exposição 

do ET realizado, a organização, planeamento, implementação e análise crítica dessas ações, a 

aquisição de conhecimentos in loco das práticas de ensino supervisionadas (PES) dos colegas 

de estágio e do orientador e as atividades não letivas realizadas.  

Ainda neste capítulo referem-se algumas apreciações acerca da globalidade do 

processo de estágio, onde se relacionam os objetivos, os meios e as ações tomadas, com os 

resultados obtidos, as aprendizagens feitas e as dificuldades encontradas, conjugando ainda 

com algumas sugestões de práticas que se consideram necessárias incutir e melhorar. Essas 

sugestões são baseadas nas expectativas iniciais que se apresentam em seguida, juntamente 

com a diversidade de aprendizagens adquiridas ao longo do ano letivo. 

Todos estes aspetos estarão apresentados consoante a sua ocorrência, na medida em 

que possibilita uma melhor perceção das alterações realizadas e consequente evolução das 

mesmas. Irá, portanto, assumir um certo destaque nesta parte, pois evidencia as principais 

atividades desenvolvidas ao longo do estágio. 
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2. EXPECTATIVAS INICIAIS 

A grande paixão pela área do desporto sempre se mostrou presente enquanto ser 

humano. Com a escassa oferta da área na zona de residência, o impacto das aulas de EF era 

enorme, na medida em que o esforço próprio se denotava bastante na aprendizagem de 

conteúdos das modalidades, bem como de aumento de performance em cada uma delas. 

Conjugando esse gosto enorme com os bons profissionais da área que se conhecem, criou-se a 

ideia de prosseguir um futuro profissional nesta área. Daí a opção de ingresso no curso 

superior e principalmente neste mestrado.  

Após um longo período de desenvolvimento intelectual específico da área, o ano de 

estágio era o mais ansiado. A típica expressão popular “a cereja no topo do bolo” expressa-o 

perfeitamente. Ter a possibilidade de colocar em prática as matérias aprofundadas, 

organizadas e aplicadas de acordo com métodos e estratégias próprios, transmitia uma 

sensação difícil de expressar. 

Todo esse sentimento levou à ponderação e análise de todos os pormenores no que diz 

respeito à escolha do local de estágio. A primeira questão foi a sua localização. Na área de 

residência ou na cidade da instituição de ensino superior. Vila Real tornou-se assim uma 

realidade, pois apresenta boa oferta educativa, bem como proporciona mais facilidade em 

deslocação ao estabelecimento de ensino superior e, consequente, maior contacto com os 

docentes que o integram.  

A segunda questão foi a constituição do núcleo de estágio. Verificando-se os colegas 

de turma que selecionaram também Vila Real, e interligando as relações pessoais, criou-se um 

grupo de trabalho constituído por quatro elementos. A Diana Cruz, o Joaquim Pereira e o 

Nuno Sousa passariam a ser os parceiros desta aventura. Tendo a sua constituição partido de 

um bom relacionamento entre todos, desenvolveu-se de imediato a noção de um grupo de 

trabalho coeso, coerente e unido, levando a uma tranquilidade em relação a este aspeto.  

Resolvidos esses primeiros assuntos, surgiu a escolha do local exato de estágio. Após 

contacto com alunos de anos anteriores, foi possível receber algumas referências que 

indicavam o Liceu Camilo Castelo Branco como o local ideal. A perspetiva inicial indicava 

algumas dificuldades de lecionação das aulas, devido às instalações desportivas que 

apresenta, no entanto, a sua escolha verificou-se de igual forma.  

A satisfação pessoal com a aprovação neste local foi extrema, contudo, por questões 

alheias, ocorreu uma alteração de instituição. Uma vez que foi um assunto tratado 
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apressadamente e transmitido a poucos dias do início do ano letivo, a sua comunicação foi 

bastante desagradável e com todo esse aparato não foi possível realizar qualquer análise do 

novo local selecionado, nem de criar quaisquer expectativas a seu respeito.  

Perante isto, foi apenas solicitada a apresentação na ESMM, o novo local, no dia 1 de 

Setembro de 2015 às dez horas. Iniciou-se assim um processo profissional sem qualquer 

referência do local, nem conhecimento do seu modus operandi. 

Para conhecer o professor José Pires, foi pedido aos auxiliares educativos da secretaria 

da escola, a sua colocação. A primeira impressão transmitiu um ano de grandes 

aprendizagens, mas de muito trabalho e de muita disponibilidade para o meio escolar. Sendo 

esse primeiro contacto de curta duração e revelando-se apenas uma exposição pessoal, 

agendou-se uma nova reunião que serviu para calendarizar e organizar o ano letivo e clarificar 

algumas noções importantes. 

Nessa primeira reunião de trabalho, procedeu-se à distribuição das turmas por cada 

estagiário. Esta consistiu na atribuição, por parte do orientador, de uma turma a cada um, 

sendo estas do ensino secundário e englobando os três anos de ensino. Juntamente a isto 

foram fornecidas algumas informações relativas a cada turma, facilitando assim a 

interiorização do contexto a ter ao longo do ano, bem como permitir a elaboração desde logo 

de algumas estratégias que desenvolvam ou minimizem certos comportamentos. 

Relativamente à lecionação das UE ao longo do ano, foi apresentado a programação 

anual das UD, juntamente com o roulement da escola. Ficou assim claro a ótima logística 

organizacional que o grupo de EF da escola possui. Com esses dois documentos foi possível 

compreender o espaço disponível em cada tempo horário, as modalidades abordadas em 

simultâneo e os professores que as lecionam.  

A partir daí, ficou a conhecer-se o contexto de estágio, que incluiu ginástica acrobática 

no primeiro período, corfebol e bitoque-râguebi no segundo e andebol no terceiro. Ainda 

sobre este último, importa referir que incluiu uma vertente denominada “opção”, que forneceu 

consolidação de algumas modalidades lecionadas em anos anteriores e/ou introdução e 

exercitação de modalidades diferentes do habitual, designando-se de UD de jogos 

desportivos. 

Com o conhecimento dessas primeiras características do ano, e na aula de 

apresentação, ocorreu uma pequena exposição das modalidades a abordar e ainda uma 

transmissão de exigências pretendidas para a obtenção de um ano de grandes aprendizagens 

para todos. 
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Só perante esse enquadramento do ano letivo, no que diz respeito ao conhecimento de 

instalações, alunos e corpo docente da escola, foi possível criar algumas perspetivas de futuro 

relativamente ao ano de estágio.  

Apresentando a turma selecionada pelo orientador bons resultados escolares e 

nenhumas alusões a comportamentos desviantes, supôs-se que a nível comportamental e de 

empenho não apresentariam grandes entraves. No entanto, a organização de exercícios seria 

um aspeto a trabalhar bastante, uma vez que apresentava uma constituição de alunos elevada 

e, complementando isso, o espaço disponível para a realização das aulas seria um pouco 

reduzido, uma vez que no tempo horário determinado para as suas realizações, o pavilhão 

gimnodesportivo estaria a ser utilizado na sua totalidade.  

Essas circunstâncias estariam presentes durante todo o ano letivo, o que levou a 

grandes preocupações no controlo dos alunos da turma, bem como de um oferecimento mais 

adequado de contexto para a aquisição de novos conteúdos.  

Só após essa apresentação das linhas orientadoras do ano letivo, foi possível construir 

objetivos que permitissem finalizar a formação académica, solidificar o grande proveito que o 

ensino da EF proporciona e procurar o levantamento de novas formas de ensino, mediante 

observação e participação nas atividades e projetos desenvolvidos no seu decorrer. 
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3. CAPÍTULO I - CARACTERIZAÇÃO DO CONTEXTO DE 

ESTÁGIO 

O local de estágio possui uma grande influência na formação académica do estagiário. 

É nele que vai adquirir o máximo de experiências profissionais e, por isso, deve conhecer a 

sua estrutura para que o seu processo de formação seja o mais adequado e favorável possível.  

Nesse sentido, procurou-se na página oficial da escola (www.aemm.pt) recolher 

algumas informações que possibilitassem uma melhor integração e conhecimento geral do seu 

meio, no entanto, apenas se ficou a saber a sua constituição e algumas atividades que 

dinamizam, sendo assim fundamental a relação que se foi estabelecendo com os professores e 

auxiliares educativos da escola. 

Em seguida, pode verificar-se uma caracterização da ESMM e do seu agrupamento, 

juntamente com uma descrição das instalações desportivas e auxiliares didáticos e 

pedagógicos que possui.  

 

3.1 A ESMM e o seu agrupamento 

A ESMM situa-se na freguesia de Mateus, no concelho de Vila Real, e apresenta-se 

como sede do Agrupamento de Escolas Morgado Mateus. Este último é constituído por doze 

instituições de ensino, entre elas, escolas básicas com 1º ciclo e jardim-de-infância (Escola 

Básica Abade de Mouçós; Escola Básica de Vila Real nº 7; Escola Básica do Douro), jardins-

de-infância (Mateus; Ponte; Torneiros; Vila Meã), Escola Básica do 2º e 3º ciclo Monsenhor 

Jerónimo Amaral e a ESMM.  

Relativamente ao local exato de estágio, e falando das infraestruturas e materiais 

desportivos que dispõe, importa referenciar que apresenta um pavilhão gimnodesportivo com 

um espaço suficientemente adaptado para a realização de três aulas em simultâneo, seis 

tabelas de basquetebol fixas à parede, cinco filas de espaldares, seis colunas de som fixas à 

parede, uma parede de escalada, nove bancos suecos, duas balizas de futsal, três quadros 

brancos, entre muitos outros auxiliares didáticos.  

Para a conservação do restante material utilizado nas aulas de EF, este espaço inclui 

ainda uma grande arrecadação, extremamente bem apetrechada, onde se pode encontrar todo 

o tipo de utensílios, em ótimas condições, que facilitaram bastante a intervenção pedagógica. 
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A nível de gabinetes e outros espaços, abrange também uma sala de professores com 

balneário, duas casas de banho para os alunos e visitantes (masculino e feminino), uma sala 

com caldeira e lavandaria, uma portaria para os assistentes operacionais, uma bancada, dois 

balneários (feminino e masculino) e ainda uma outra arrecadação para os arrumos de 

utensílios laborais não utilizados nas aulas. 

No espaço exterior existe um campo em alcatrão com marcação de campo de futebol, 

pista de atletismo, seis tabelas de basquetebol, duas balizas de futebol e uma caixa de areia, 

para além de um campo de terra batida com dois aros metálicos em forma de baliza. 

Face ao exposto, pode-se concluir que possui umas ótimas condições estruturais que 

auxiliaram bastante o processo ensino-aprendizagem e consequentemente o ano letivo. 
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4. CAPÍTULO II - REFLEXÕES RESULTANTES DA EXPERIÊNCIA 

DE TRABALHO 

Seguidamente, serão apresentadas todas as implicações no contexto escolar, onde se 

apresentam as UD de acordo com os conteúdos programáticos elaborados pela escola, os PA 

referentes à intervenção pedagógica durante as aulas das UE, as aprendizagens das PES dos 

colegas e orientador, um balanço de todos esses procedimentos e as atividades que foram 

auxiliadas na escola.  

Todo o trabalho desenvolvido durante o estágio, no que diz respeito à lecionação das 

aulas práticas e teóricas, teve como base as aprendizagens da formação académica, 

juntamente com as orientações do professor cooperante do local de estágio e as vivências e 

conhecimentos enquanto outrora educandas.  

 

4.1 PES: planeamento a médio prazo 

Bento (1998) afirma que “o planeamento significa uma reflexão pormenorizada acerca 

da direção e do controlo do processo de ensino numa determinada disciplina, sendo pois 

evidente a relação estreita com a metodologia ou didática especifica desta, bem como os 

respetivos programas”. Dessa forma, e concordando com o autor, para planear melhor o 

processo de ensino-aprendizagem, é necessário elaborar uma UD antes da lecionação de 

qualquer UE.  

A UD apresenta-nos a orientação de conteúdos a abordar e o planeamento de 

estratégias a utilizar na sua realização. Para isso, é então importante que apresente uma 

sequência lógica e contínua das matérias, com base no Programa Nacional de Educação Física 

(PNEF) do Ministério da Educação, tendo sempre em vista uma correta e adequada 

consecução dos objetivos pré-definidos. 

 A ESMM possui documentos devidamente estruturados e validados por todos os 

docentes do grupo, nomeadamente as modalidades, os conteúdos programáticos e os níveis de 

tratamento que devem ser lecionados em cada ano de escolaridade, e nesse sentido a 

planificação anual foi regida pelos mesmos.  

As matérias a abordar foram selecionadas tendo por base o PNEF, as turmas existentes 

na escola, o horário de cada uma e os recursos que esta dispõe. Depois de averiguadas essas 

características, passa-se à fase de conceção das UD, tendo em consideração vários detalhes. 
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Pode-se acompanhar a seguinte descrição com a visualização do anexo 1, que representa uma 

UD de nossa autoria.  

A primeira parte deste documento apresenta-nos a caracterização da população-alvo 

(ano/turma e número de alunos, fazendo distinção do número de rapazes e raparigas, 

mostrando ainda a média de idades recorrendo à idade mínima e máxima), a caracterização 

dos recursos (temporais: duração da UE e tempo programa com distribuição semanal; 

materiais: instalações desportivas e material didático e pedagógico; humanos: professor 

responsável pela disciplina e assistentes operacionais), a definição de objetivos (domínio 

cognitivo: referente a aquisição de conhecimentos; domínio sócio afetivo: referente a relações 

interpessoais entre turma; domínio psicomotor: referente a objetivos comportamentais 

terminais) e os critérios de avaliação (valor percentual atribuído a cada domínio consoante as 

especificidades apreciadas). 

A segunda parte apresenta-nos a estruturação e sequencialização dos conteúdos a 

lecionar. Estes últimos referem-se a ações derivadas dos objetivos comportamentais terminais 

pretendidos e, nesse caso, passarão a estar discriminados como objetivos específicos das 

aulas. Simultaneamente, é também relevante agregar as estratégias pensadas, para que a 

construção do processo de ensino a curto prazo, referente aos PA, seja menos trabalhosa.  

Para completar ainda mais esta parte, incluímos ainda a data de concretização, o local 

disponível, o material necessário e a função didática que o conteúdo apresenta, onde se 

verifica a sua fase de aprendizagem. 

A terceira parte mostra-nos os momentos de avaliação incluídos. Falamos da avaliação 

inicial com caráter diagnóstico, da avaliação intermédia com caráter formativo e da avaliação 

final com caráter sumativo. Todas estas apreciações revelam grandes particularidades do 

patamar físico e cognitivo dos alunos que, automaticamente, auxiliam o decorrer da UE.  

No que diz respeito à avaliação diagnóstica, esta deve pretender verificar os pré-

requisitos médios dos alunos, ou seja, consoante a abordagem ou não da modalidade, o 

professor deve ter o cuidado de questionar ou estimar, com auxiliares pedagógicos, o real 

contacto dos alunos com a modalidade.  

As conclusões que deste momento avaliativo derivam, permitem ainda reorganizar, se 

necessário, a grelha de conteúdos inicialmente elaborada, adaptando dessa forma os novos 

conteúdos a abordar às capacidades apresentadas pelos intervenientes deste processo, 

garantindo o sucesso dos alunos através de uma adequação da atividade pedagógica do 

professor. (Ver anexo 2) 
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Quer para a ginástica acrobática, quer para o corfebol, a estratégia utilizada para esta 

avaliação foi o questionamento oral. Este último foi sempre realizado antes da exposição 

visual e verbal das especificidades das modalidades em causa, para melhor perceber o nível 

do conhecimento cognitivo que os alunos apresentavam relativamente a estas, e 

posteriormente elaborar um relatório discriminando todas as apreciações deste processo.  

Na ginástica acrobática, e tendo em atenção o seu caráter acrobático e o primeiro 

contacto com a turma, preferiu-se não a aplicar de forma prática, pois desconheciam-se os 

skills da turma e mais tarde foi possível verificar que foi uma boa estratégia, pois os alunos 

apresentaram várias limitações a nível físico, dificultando assim uma recolha exata dos seus 

pré-requisitos.  

Para o Corfebol, e como se tinha conhecimento de que os alunos não possuíam 

qualquer contacto com a modalidade, optou-se por realizar apenas algumas questões relativas 

a características da modalidade. 

Quanto à modalidade de bitoque-râguebi e andebol, e como os alunos já as abordaram 

em anos anteriores, procedeu-se à elaboração de uma ficha de observação e registo de 

comportamentos, onde se selecionaram as ações técnico-táticas que se pretenderam anotar, 

sendo estas referentes aos conteúdos programáticos de anos transatos e pretendidos.  

Para a UD de jogos desportivos (ver anexo 3), e tendo esta uma organização diferente 

das anteriores, não se elaborou nenhuma avaliação diagnóstica, pois a sua apreciação teve em 

conta o empenho e postura nas diferentes modalidades abordadas, o conhecimento dessas e a 

colaboração com os colegas de turma. Nesse sentido, tornou-se mais relevante a avaliação 

formativa, que se apresenta em seguida, comparativamente aos restantes momentos 

avaliativos. 

A avaliação formativa refere-se à análise de todos os domínios para cada aluno, 

durante todo o processo ensino-aprendizagem. Para isso, elaborou-se um documento onde se 

apresenta um registo quantitativo de todos os alunos, em dias aleatórios, centrando a atenção 

nas suas prestações. (Ver anexo 4) 

Após estes registos informavam-se os alunos, individualmente, da manutenção ou 

mudança de atitudes, tendo em vista a sua evolução e consequente melhor classificação final. 

Esses alertas partiram dos apontamentos diários relativamente ao empenho e postura destes, 

dando-se especial relevo àqueles que respondiam acertadamente às questões colocadas e à 

disponibilidade que forneciam para a exemplificação de qualquer figura, gesto ou exercício.  
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A avaliação sumativa serve exclusivamente para verificar o nível de evolução da 

turma, comparativamente à avaliação diagnóstica e formativa, relacionando as ilações delas 

retiradas. Não serve então para classificar o aluno, pois é um processo que ocorre apenas num 

único momento e colocaria em causa vários fatores.  

Nesse sentido, e para a ginástica acrobática, foi avaliada uma coreografia final, onde 

se observou a realização de exercícios individuais tendo por base o nível de dificuldade, a 

realização de diferentes figuras consoante o número de intervenientes, a criatividade 

demonstrada pelo grupo de trabalho relativamente à apresentação de novas figuras, a escolha 

da música e caracterização, a postura corporal na sua execução avaliando o olhar e o 

alinhamento dos segmentos corporais e a sincronização com o ritmo da música e sua 

sequência (ver anexo 5). 

Para o corfebol, e em contexto de exercícios-critério e jogo, foram avaliados os gestos 

técnicos abordados durante a UE, pretendendo verificar o passe de peito, o passe picado, o 

passe de ombro, o lançamento parado, o lançamento na passada, a receção, a interceção, a 

desmarcação, o passe e corte, o ressalto e a correta aplicação das regras de jogo. 

Relativamente ao bitoque-râguebi, optou-se por diferenciar o método de observação, 

avaliando os alunos apenas em contexto de jogo. Neste, pretendeu-se verificar as ações com 

posse de bola, sem posse de bola e as atitudes no decorrer do jogo. 

A seleção de quais as modalidades a abordar no terceiro período, partiu 

essencialmente pela não lecionação dessas no presente ano letivo, pela inserção de 

modalidades adaptadas - fornecendo assim aos alunos a existência destas e o real contacto 

com as dificuldades que as pessoas portadoras de deficiência nutrem -,e pela abordagem de 

modalidades que não estão geralmente presentes no meio escolar nacional. Foram estas o 

Badminton, o Voleibol, o Futsal, o Basquetebol, o Boccia, o Goalball e o Karaté. Importa 

referir que as três últimas não foram instruídas de forma minuciosa, devido ao escasso tempo 

para o efeito, mas sim com uma breve elucidação das suas componentes e regras gerais, com 

inserção de vertente prática.  

A sua avaliação obteve-se com a soma dos resultados obtidos nos torneios das cinco 

primeiras modalidades, organizando uma competição intra-turma geral. 

De forma a finalizar a UD é necessário a elaboração de um balanço final 

pormenorizado de todo o processo, onde constem todas as estratégias utilizadas, bem ou mal 

aplicadas, a relação dessas com o (in)sucesso dos alunos, um comentário relativo aos
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procedimentos a manter ou a eliminar e o fornecimento de novas metodologias como 

melhoria da ação do professor e do aluno.  

Em todas as UD elaboradas, procurou-se ter em atenção todos os parâmetros descritos 

anteriormente, no entanto, durante a implementação prática das metodologias, nem sempre se 

verificou um completo regimento da planificação elaborada, devido aos imprevistos que 

normalmente acontecem. Porém, essas alterações foram executadas tendo sempre em vista a 

correta aprendizagem dos alunos, um correto alinhamento de conteúdos e uma boa dinâmica 

de aula. 

De forma a facilitar a consulta e observação das classificações finais dos alunos, 

consoante estes momentos avaliativos, concebeu-se ainda uma grelha que distingue todos os 

domínios. (Ver anexo 6) 

 

4.2 PES: planeamento a curto prazo 

Castro, Tucunduva & Arns (2008), afirmam que “o PA é importante na prática 

pedagógica do professor, pois dá a este a dimensão do interesse da sua aula e os objetivos a 

que esta se propõe”. Por isso, e depois de a UD estar elaborada, é necessário que o professor 

planeie e organize os conteúdos e que os apresente neste documento conforme delineou a sua 

abordagem, servindo-lhe assim de orientação no decorrer das aulas.  

Na sua fase de conceção, deve procurar sempre a obtenção dos objetivos inicialmente 

propostos, planeando estratégias a implementar na sua realização, incluindo-as aqui como 

organizações de exercícios que potencializem a ação em estudo. Para isso, deve ter sempre 

presente 5 aspetos importantes: o conteúdo a abordar, a população alvo a atingir, a finalidade 

da escolha desses conteúdos, os seus métodos de lecionação e os resultados que pretende 

verificar com a sua abordagem. Se o professor tiver sempre em conta estas 5 características, 

irá planear com melhor coerência a sua intervenção didática. 

Para completar essa orientação didática, este documento deve apresentar o ano e turma 

a quem se vai dirigir, a data de cumprimento, a qual UD corresponde, o número da aula 

(letiva e da UD), o espaço disponível, a duração da mesma, o número de alunos, o tempo 

horário, o material didático necessário, os objetivos específicos, a função didática desses e os 

conteúdos e os objetivos operacionais com respetiva descrição da ação, contexto e critérios de 

êxito. Estes três últimos referem-se aos movimentos pretendidos, à situação em que se 
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realizam e aos parâmetros que determinam se esse movimento foi executado de forma 

adequada ou não. 

Numa segunda fase, deve mostrar a sequência de acontecimentos, a descrição do 

exercício e da estratégia, a duração de cada momento e um esquema representativo de todos 

esses aspetos.  

O primeiro deve organizar-se sempre por ordem de realização e estar planificado do 

mais simples para o mais complexo, conforme o grau de complexidade do movimento. O 

segundo representa a descrição pormenorizada da atividade proposta, juntamente com a 

estratégia pensada para a sua execução. O terceiro representa o tempo necessário para a 

correta obtenção do movimento e, por fim, em forma de síntese, é representado em imagem a 

disposição do exercício e dos alunos, a colocação ideal do professor na sua exercitação, os 

materiais necessários e as movimentações essenciais para a correta obtenção do gesto técnico. 

O docente deve ainda reconhecer que este auxiliar não deve reger na totalidade o 

decorrer da aula, isto é, caso verifique que o exercício selecionado para a exercitação de 

determinado gesto não está a ser bem conseguido e que os alunos não estão a beneficiar desse 

tempo para aumento de skills, deve ter a capacidade de intervir de imediato - solucionando 

estes imprevistos -, para assim criar novas atividades que possibilitem um melhor 

desenvolvimento das capacidades motoras em prática. 

Ao longo das aulas de ginástica acrobática realizou-se reforço muscular para 

desenvolvimento das capacidades motoras força e equilíbrio, organizou-se os colchões para 

que a circulação e trabalho específico em determinado grupo possibilitasse o controlo de 

grande parte da turma e apresentou-se as figuras impressas em papel para melhor perceção do 

pretendido.  

Para o corfebol procurou-se incluir jogos lúdicos com trabalho específico no 

aquecimento, utilizar o quadro branco como auxiliar didático para o fornecimento das 

instruções e realizou-se adaptações de exercícios conhecidos da modalidade, devido à grande 

constituição da turma, facilitando assim o controlo dos alunos. 

Quanto ao bitoque-râguebi, optou-se por voltar a realizar reforço muscular no 

aquecimento, devido às características da modalidade, continuando a utilização dos restantes 

métodos da modalidade anterior. 

No terceiro período, a primeira parte das aulas incluía corrida com mobilização 

articular e exercícios de reforço muscular em circuito, em que foram também impressos em 

papel os movimentos pretendidos. A segunda, dependendo das matérias, incluía consolidação
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de modalidades abordadas em anos anteriores através de contexto de jogo ou introdução e 

exercitação de novas modalidades. Para estas últimas forneceu-se inicialmente uma breve 

apresentação das suas características e posteriormente o contacto prático.  

Numa terceira e última fase de elaboração dos PA, deve redigir-se um balanço final, 

onde constem as intervenções mais e menos conseguidas, para que com isso o professor crie 

novas aplicações para uma próxima aula ou UE. Deve também conter as relações existentes 

entre os exercícios propostos e o êxito/falha na aquisição dos conteúdos por parte dos alunos, 

realizando uma pequena reflexão nesse sentido, para que, futuramente, consiga lidar de forma 

mais exata com esses entraves. 

Ao longo de todas as aulas procurou-se não perder de vista os objetivos propostos, 

fornecer instruções com os alunos de costas para motivos de desatenção e rentabilizar ao 

máximo o tempo de empenhamento motor dos alunos, implementando jogo em grande parte 

das aulas e organizando os alunos por grupos homogéneos. Desta forma, a aquisição de 

conhecimentos foi facilitada, assim como se desenvolveram melhor as relações entre eles.  

Verificaram-se, no entanto, métodos que nem sempre foram os melhores e contorná-

los da melhor maneira possível foi o que mais se procurou, uma vez que a correta 

aprendizagem dos conteúdos e o desenvolvimento pessoal dos alunos foram os principais 

objetivos.  

Os PA elaborados refletem esta descrição anterior, na medida em que foram 

estruturados desta forma, pensados com precaução e consoante o grau de exigência das ações 

e implementados de acordo com a situação proposta. Pode verificar-se isso mesmo no 

exemplo de PA que se encontra em anexo. (Ver anexo 7) 

 

4.3 Observações de aulas 

Lortie (1975) citado por Freire (s.d) afirma que “os professores aprendem a ensinar 

pela observação de aulas” e nesse sentido, a observação revela a forma mais precisa de 

aquisição de conhecimentos e experiências.  

Desde a primeira reunião de trabalho com o orientador e os colegas de núcleo, ficou 

acordado que durante o primeiro e segundo período cada estagiário teria de estar presente nas 

aulas dos seus colegas, para realizar observações às mesmas. No entanto, a lecionação das 

aulas estaria dividida em dois momentos. 
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Numa primeira fase foi somente o orientador a lecionar as aulas, para que os 

estagiários pudessem recolher o máximo de informações possíveis e, assim que entendeu 

adequado, cada um começou a ter algumas intervenções nas aulas da sua turma.  

Esta orientação baseou-se geralmente na planificação e organização das aulas, bem 

como da sua implementação prática. Durante o decorrer do primeiro período cada um passou 

a ter alguma autonomia na construção do processo ensino-aprendizagem dos alunos, até que, 

no segundo período, o planeamento foi todo por nossa conta. A partir desse momento o 

orientador apenas fornecia feedbacks no final das aulas. 

Juntamente com as suas anotações, também os colegas de núcleo as apresentavam 

consoante o sistema de observação pretendido por eles e com isso conseguiam recolher 

informações importantes para auxiliar o processo de formação. As informações recolhidas 

permitiram a correção de procedimentos menos bem aplicados e discussão de novas 

estratégias, que permitiram uma melhoria da intervenção pedagógica. Consoante o sistema de 

observação selecionado, foi possível analisar vários princípios, nomeadamente, a aula em 

geral, o professor e os alunos, com o preenchimento das fichas de registo discriminadas para 

cada um. 

Relativamente às observações elaboradas, optou-se por alterar o sistema de observação 

consoante as UE abordadas pelos colegas. Nesse sentido, analisou-se a gestão do tempo de 

aula, o feedback pedagógico e a prática pedagógica supervisionada. Importa ainda referir que 

todas elas foram cumpridas in loco e segundo a sebenta didática “Observação de aulas de 

Educação Física – Sistematização da observação; Sistemas de observação e fichas de registo” 

da Ágata Aranha (2007). 

Piéron (1996) afirma que “a gestão da aula é fundamental para a eficácia do ensino das 

atividades físicas e desportivas” e nesse sentido pretendeu-se examinar a durabilidade das 

suas ocorrências. Para isso, contabilizou-se os tempos de instrução, transição, organização, 

empenhamento motor específico e não específico.  

Determinando o tempo disponível para a prática, foi ainda importante verificar se a 

duração do tempo de exercitação específica dos objetivos da aula foi o essencial para a 

aquisição desses, ou se, por ventura, ocorreu uma desorganização temporal que favoreceu 

mais atividades que privilegiavam a ativação geral do corpo. 

O feedback pedagógico disseca a utilização, por frequência de ocorrência, das reações 

necessárias às erradas execuções dos gestos técnicos. Para isso, inclui vários parâmetros 

avaliativos. Quanto à forma (visual: se o aluno o observa; auditivo: se o aluno o ouve;



1ª Parte 

 

31 

cinestésico: se o aluno o sente; misto: conjugando dois critérios anteriormente explícitos); 

quanto à direção (aluno: a um aluno; grupo: a um grupo de alunos; classe: à turma); quanto ao 

objetivo (prescritivo: como se executa ou não o gesto; descritivo: como o aluno executou; 

avaliativo: quando se aprecia positiva ou negativamente a execução); e, quanto à valoração 

(positivo: quando refere aspetos positivos; negativo: quando refere aspetos negativos). 

Pretendeu-se com isto verificar o número de feedbacks atribuídos, de acordo com cada 

categoria, verificando assim a sua correta aplicação e avaliando a evolução do aluno 

consoante a sua atribuição. 

Quanto à prática pedagógica supervisionada, não se realizou nenhum registo escrito da 

sequência da aula por ordem de acontecimento, avaliando o estagiário no decorrer desta e 

classificando-o consoante a execução ou não dos parâmetros.  

Para isso utilizou-se a ficha de registo elaborada pelo núcleo e pelo orientador e nela 

pode observar-se 11 parâmetros, dos quais, introdução da aula (sem perda de tempo informa 

os objetivos e relaciona-os com as aulas anteriores, não se verificando dispersão dos alunos), 

aquecimento (o professor orienta os exercícios e controla a turma, realizando movimentos que 

concorrem para os objetivos da aula e adequando o tempo, intensidade, materiais e espaço), 

instrução dos exercícios (contextualiza o gesto numa situação de jogo; explica de forma clara 

a matéria e o exercício; exemplifica a tarefa com os alunos e corrige falhas da sua execução; 

alerta para as questões de segurança necessárias, não se observando dispersão dos alunos), 

organização dos exercícios (no espaço de realização; vai ao encontro do objetivo proposto; 

conjugando o espaço, materiais, grupos e segurança), mobilização e adequação (vai ao 

encontro do objetivo, estando adaptado às capacidades dos alunos e incentivando-os à 

prática), controlo dos alunos (correta circulação e colocação para permitir uma melhor 

intervenção prática e comportamental), gestão dos recursos (correta gestão do tempo de aula 

maximizando o tempo de empenhamento motor dos alunos), linguagem (clara e acessível à 

sua compreensão, com utilização de termos técnicos), sequência (coordenada, coerente, 

contínua e sem quebras), conclusão (serena e tranquila, realizando um balanço da aula e 

fazendo transfer para conteúdos seguintes, com coordenação da arrumação do material) e 

plano (concordância, sem falhas estruturais e adaptabilidade em situações imprevistas). 

Depois de todos estes parâmetros observados, procede-se à sua classificação. Para 

esta, apresentou-se uma categorização entre 0 e 3 pontos, em que 0 representava uma não 

execução, 1 uma execução genérica, inconsistente, inoportuna, insegura e com perda de 
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tempo, 2 uma execução adequada, consistente, oportuna, consciente e sem perda de tempo e 3 

uma execução excelente, sistemática, consistente, segura, oportuna e sem perda de tempo. 

Com este sistema de observação, adquiriu-se uma visão mais completa e 

pormenorizada da aula, permitindo também uma deteção de procedimentos menos corretos e 

posterior resolução destes de forma mais precisa. 

Foram estas as principais ilações que se retiraram das aulas observadas aos colegas, no 

entanto, os apontamentos mais específicos estão discriminados nas fichas de registo.  

Em todas as reuniões de trabalho procurou-se transmitir as anotações aos colegas, 

ajudando-os no seu procedimento pedagógico, pois estas trocas de impressões são bastante 

importantes e fomentam o contacto com novas metodologias. 

 

4.4 Atividades não letivas 

Considera-se que a participação de um docente em contexto escolar deve ir para além 

da sua intervenção turma a turma, alargando a sua transmissão de conhecimentos. Nesse 

sentido, sempre houve disponibilidade para colaborar em qualquer atividade da escola, 

procurando adquirir novas experiências, ficar a compreender melhor os recursos que estas 

ações movimentam e auxiliar os responsáveis por estas na sua dinamização e realização. 

Seguidamente, serão apresentadas as atividades que se realizaram fora das aulas, 

nomeadamente, o ET, as reuniões de conselho de turma, algumas atividades extra curriculares 

que constam no plano anual de atividades da escola e o desporto escolar (DE), com 

participação e auxílio pessoal. 

 

4.4.1 ET 

A realização de um ET possibilita a maximização das aulas de EF, na medida em que 

dele são retiradas conclusões que irão determinar metodologias adequadas, para um processo 

ensino-aprendizagem correto e adaptado ao contexto real da turma investigada.  

Nesse sentido, aplicou-se um questionário baseado na ficha biográfica do perfil do 

aluno, que pretendeu compreender as características de cada um, tendo como objetivo geral a 

criação de estratégias que fornecessem um processo de ensino-aprendizagem adequado e 

exato, para verificação de evolução motora, cognitiva e socio-afetiva dos alunos. 

Como objetivos específicos, o reconhecimento do grau de heterogeneidade da turma 

com base no género, idade e local de residência dos alunos, a identificação das relações
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interpessoais dos alunos, a averiguação do acompanhamento familiar do percurso escolar dos 

educandos através do ambiente familiar, do número de irmãos, da idade, da profissão e 

habilitações literárias dos pais, o levantamento de problemas de saúde impeditivos da prática 

de atividade física e questões de higiene relacionadas, a identificação de hábitos diários que 

interfiram no rendimento escolar, assim como distância, tempo médio entre casa-escola e 

meios de transporte utilizados, a identificação de refeições diárias e local das mesmas tendo 

comprometimentos na prestação do aluno, a identificação do grau de motivação dos alunos 

para as aulas, com base em reprovações, disciplinas preferidas, acompanhamento de estudo e 

perspetivas profissionais de futuro, a identificação de práticas extracurriculares com 

envolvimento com a disciplina de EF, com base na ocupação dos tempos livres, admiração de 

desporto em geral e prática semanal de atividade física, o reconhecimento do interesse dos 

alunos pela disciplina de EF consoante classificações finais de anos anteriores, o 

levantamento de preferências e aversões relativamente a modalidades desportivas sendo 

elucidativas do nível médio de desenvolvimento motor da turma, o levantamento de desportos 

praticados a nível federado e proveito que deles o professor pode retirar, a identificação de 

atitudes dos alunos relativamente a aceitação de deliberações superiores, com base no respeito 

por decisões de colegas e árbitros e o levantamento de características preferidas por parte dos 

alunos relativamente ao professor de EF. 

A sua aplicação deu-se no dia 5 de Outubro de 2015, pelas onze horas, na ESMM, no 

decorrer de uma aula teórica de EF. Antecedendo o seu preenchimento, enquadrou-se os 

alunos relativamente ao estudo em questão, salvaguardando-os da exposição pública das 

informações recolhidas.  

Posto isto, e indo ao encontro dos objetivos definidos, conseguiu-se recolher várias 

informações que foram bastante úteis no ano de estágio, tornando mais simples a escolha de 

estratégias para a alteração dos comportamentos dos alunos. 

 

4.4.2 Reuniões de Conselho de Turma 

Pode ler-se no Decreto de Lei nº 137/2012, no artigo 44º, com a nomenclatura de 

organização das atividades de turma, que “em cada escola, a organização, o acompanhamento 

e a avaliação das atividades a desenvolver com os alunos e a articulação entre a escola e as 

famílias é assegurada (…) pelo conselho de turma, nos 2º e 3º ciclos do ensino básico e no 
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ensino secundário”. Nesse sentido, e fazendo parte deste núcleo os docentes da turma, o 

orientador achou por bem inserir-nos nelas. 

A primeira realizou-se no dia 3 de novembro de 2015, às dezoito horas e trinta 

minutos e a ordem de trabalhos incluiu a apresentação de todos os docentes, a apresentação do 

representante dos encarregados de educação, as propostas de atividades curriculares de cada 

disciplina, a distribuição dos momentos Presse e uma pequena apreciação inicial da turma. 

Nessa reunião, como já referido, foram apresentados os docentes e colocou-se à disposição da 

diretora de turma o ET aplicado, podendo ser-lhe útil futuramente. 

Uma segunda reunião foi realizada no final do primeiro período, no dia 18 de 

dezembro de 2015 às oito horas e trinta minutos, onde foi tratada a avaliação de final de 

período, a avaliação dos planos de apoio pedagógico individuais e a atualização do plano de 

acompanhamento pedagógico da turma, com novas propostas para aulas de apoio 

educativo/oficinas/tutorias e para o plano de acompanhamento pedagógico individual. Na 

disciplina que representamos, fomos responsáveis pela transmissão das classificações dos 

alunos e no final das notas atribuídas auxiliamos ainda nas suas apreciações globais. 

No dia 22 de março de 2016, pelas treze horas e trinta minutos, realizou-se a terceira 

reunião, que consistiu na atribuição e discussão das notas do segundo período. Mais uma vez 

ficamos responsáveis pela transmissão das classificações de EF e contribuímos para as 

apreciações globais dos alunos. Transmitiu-se ainda ao conselho os alunos com possibilidade 

de concurso às bolsas de mérito, uma vez que nestas reuniões registamos todas as 

classificações e conseguimos determinar essa organização, perante um documento que 

redigimos com o orientador especialmente para esse efeito.  

Para encerrar o ano letivo, e relativamente ao terceiro período, realizou-se uma reunião 

no dia 15 de junho de 2016, pelas oito horas e trinta minutos, onde se procedeu à classificação 

dos alunos. Perante essas classificações, realizou-se um balanço de todo o processo ensino-

aprendizagem, com reportação de alunos com retenção e discussão de práticas a implementar 

no próximo ano letivo.  

 

4.4.3 Atividades extra curriculares 

O plano de atividades da ESMM e, mais propriamente no que diz respeito às 

atividades do grupo de EF, tem como principais objetivos melhorar a qualidade do sucesso 

escolar, operacionalizar a articulação e a sequencialidade entre os vários níveis de ensino,



1ª Parte 

 

35 

realizar projetos/atividades que potencializem as aprendizagens dos alunos e a articulação no 

agrupamento prioritariamente sobre temas como a educação para a saúde, segurança escolar, 

educação ambiental e educação para a cidadania, desenvolver as interações entre a escola e a 

comunidade educativa e valorizar as experiências dos alunos manifestadas através de 

expressão física. Nesse sentido, a participação de um docente nestas atividades, reforça a sua 

ação no meio escolar resultando também em aquisição de conhecimentos e experiências. 

A primeira atividade foi o Torneio de Basquetebol 3x3 inter-turmas do 2º e 3º ciclo e 

secundário. Esta atividade realizou-se no dia 11 de novembro de 2015 e teve início marcado 

às dez horas, no entanto, para preparar o espaço da atividade, apresentamo-nos no pavilhão 

gimnodesportivo da ESMM às oito horas e quinze minutos.  

Em seguida, a professora responsável pela atividade, procedeu à distribuição de tarefas 

por todos os intervenientes, ficando estipulado que realizaríamos trabalho de secretariado 

juntamente com a colega Diana Cruz e o orientador. Nesse posto, preencheu-se os boletins de 

jogo com as equipas participantes, para conceder aos árbitros das partidas e, para além disso, 

organizaram-se as equipas por pontos obtidos, indo atualizando-os no quadro competitivo. No 

final da competição ajudou-se ainda a recolher o material utilizado e a arrumar o espaço, 

deixando-o disponível para as aulas que se iriam realizar no final do torneio. 

Uma outra atividade realizada foi o Corta-Mato Escolar - Fase CLDE Vila Real e 

Douro. Esta realizou-se no dia 19 de novembro de 2015, em Fraga da Almotolia em Vila 

Real, pelas nove horas. Fomos ter diretamente ao local da prova para receber os alunos da 

escola, auxiliando posteriormente os restantes professores na realização da chamada e 

distribuição de dorsais. Após esse momento, dirigimo-nos para o funil da meta para organizar 

os participantes consoante a ordem de chegada, fazendo-os recuperar calmamente com 

exercícios respiratórios e alguns alongamentos. Como o local estava montado pelo regimento 

de infantaria 13 da cidade, não se colaborou no seu desmonte uma vez que eram eles os 

responsáveis por essa tarefa. 

O mega sprint, mega km e mega salto – fase escola, realizou-se no dia 23 de fevereiro 

de 2016, na ESMM e na Escola Básica do 2º e 3º ciclo Monsenhor Jerónimo Amaral. A 

atividade teve início às dez horas e terminou por volta das doze horas.  

Na escola secundária executou-se a prova de mega km e na escola básica o mega salto 

e o mega sprint. O nosso posto de trabalho disse respeito à contagem de tempo e número de 

voltas dos participantes do mega km. Sendo uma atividade que envolveu poucos participantes, 

e num momento de paragem de competição, decidimos verificar as restantes provas 
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fornecendo apoio. Não o sendo necessário, voltamos ao posto definido previamente e 

continuamos com a mesma tarefa até ao final da atividade. 

A Taça Morgado e Morgadinha consistiu numa competição de futsal entre os alunos 

do ensino secundário, em que a primeira engloba alunos do sexo masculino e a segunda do 

sexo feminino. As equipas da Taça Morgado foram constituídas por alunos do 9º, 10º, 11º, 12º 

anos, cursos profissionais e DE. Já as da Taça Morgadinha incluíram atletas do DE, iniciadas 

e juvenis, e a equipa “Ti Zé”. Esta última apresentou uma constituição diferente, na medida 

em que puderam ser inseridas alunas de várias idades e turmas. A intervenção nesta atividade 

disse respeito à formação, treino e colaboração na equipa “Ti Zé”.  

Para a sua constituição, entrou-se em contacto, juntamente com a colega Diana Cruz, 

com várias alunas da escola para averiguar os seus interesses na participação desta atividade. 

Finda esta primeira parte, e conjugando os horários de todas, marcou-se um treino para dia 3 

de maio de 2016, para verificar as posições de cada uma, bem como de incutir movimentações 

ofensivas e defensivas que foram necessárias realizar.  

A primeira competição realizou-se no dia 4 de maio de 2016, pelas dezassete horas e 

quinze minutos, onde sofremos uma derrota contra o DE juvenil e, de seguida, pelas dezassete 

horas e quarenta minutos, realizou-se o segundo jogo em que vencemos o DE iniciadas. Pela 

organização da taça, e consoante os resultados obtidos, ficamos então apuradas para disputar a 

final contra o DE juvenil. Esta disputou-se no dia 25 de maio, pelas dezasseis horas e 

cinquenta minutos, onde não conseguimos ser superiores às adversárias.  

Em todos os jogos, para além de sermos treinadoras fomos também jogadoras, 

procurando assim motivar e organizar melhor a equipa para os jogos. Juntamente com esta 

tarefa, realizamos funções de secretariado nas competições da Taça Morgado. Para isso, nos 

dias 11 e 18 de maio de 2016, apresentamo-nos na escola às dezasseis horas, para auxiliar na 

montagem do espaço e material, passando depois, às dezasseis horas e cinquenta minutos, 

para a marcação dos pontos e preenchimento dos quadros competitivos dos jogos, finalizando 

estas tarefas por volta das dezoito horas e quinze minutos. 

O Caça ao Tesouro é uma caminhada na montanha, realizada para os alunos do 3º 

ciclo e secundário, que consiste em percorrer um determinado trajeto com pontos estratégicos, 

que são criados tendo em conta uma história, e que possibilitam a obtenção de “moedas de 

ouro” consoante a resolução de desafios, tendo como principais objetivos proporcionar a 

prática desportiva aos alunos e desenvolver o gosto destes pelo espírito de equipa e pela 

natureza. 
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O percurso deste ano foi realizado no dia 27 de maio de 2016 e teve como ponto de 

partida a aldeia de Vila Nova, freguesia da Campeã, percurso pelo Alto de Espinho passando 

depois pelo parque eólico de Pena Suar e finalizando na Estrada Nacional 304, lugar do Alto 

de Velão. Para a sua determinação foi necessário um trabalho bastante exaustivo, uma vez que 

foi indispensável realizar o reconhecimento do percurso três vezes. Nos dias 5, 12 e 19 de 

maio de 2016, juntamente com os colegas de núcleo e orientador, investigou-se os caminhos 

pedestres ideias para um percurso com uma distância de 15 km.  

Para percebermos melhor a dimensão desta atividade, importa referir que incluiu a 

participação de 927 intervenientes, estando estes distribuídos por alunos, docentes, 

funcionários e colaboradores não só da ESMM, mas também da escola de Águas Santas, 

Aurélia de Sousa e Soares dos Reis do distrito do Porto. Com este número de participantes, 

foi fundamental uma organização precisa das inscrições, sendo essa a nossa tarefa. Em 

contacto com o orientador, e percebendo os parâmetros que seriam necessários, elaborou-se 

um documento Excel que facilitou a rápida consulta das informações, assim como nos 

forneceu um acesso exato e pontual dos dados estatísticos.  

Complementando este trabalho, foram ainda realizadas reuniões, dias 23, 24 e 25 de 

maio de 2016, que serviram para ultimar alguns pormenores como distribuição de 

informações por postos de controlo.  

 

4.4.4 DE 

Segundo o Decreto de Lei nº 95/91, artigo 5º, o DE entende-se como “o conjunto das 

práticas lúdico-desportivas e de formação com objeto desportivo desenvolvidas como 

complemento curricular e ocupação dos tempos livres, num regime de liberdade de 

participação e de escolha, integradas no plano de atividade da escola e coordenadas no âmbito 

do sistema educativo”. Nesse sentido representa uma mais valia para o aluno, pois possibilita 

um desenvolvimento e aperfeiçoamento das suas capacidades, colaborando para a sua 

formação global.  

Na ESMM acompanhamos o escalão de juvenis femininas de futsal. As principais 

funções foram o auxílio às atletas e o trabalho de secretariado em competições. A nossa 

primeira deslocação foi à Escola Profissional de Desenvolvimento Rural do Rodo, na Régua, 

no dia 2 de dezembro de 2015, para disputar a jornada 1. Saímos de Vila Real por volta das 

treze horas e nesta competição apenas acompanhamos a equipa.  
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A segunda e terceira jornadas foram realizadas no pavilhão da ESMM, no dia 27 de 

janeiro de 2015 e 24 de fevereiro de 2016, onde se realizou trabalho de secretariado e de 

cronometrista, apresentando-nos na escola às catorze horas para organização do pavilhão. 

Com as pontuações obtidas nessas primeiras jornadas, as atletas ficaram apuradas para 

a Fase Final Distrital, que se realizou no dia 9 de março de 2016, ficando responsáveis pelas 

tarefas anteriormente descritas, vendo assim confirmado o título de vice-campeãs distritais. 
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A realização do estágio proporcionou uma importante experiência de comparação de 

aprendizagens teóricas com uma realidade de trabalho há muito desejada. Finalmente era 

chegada a oportunidade de pôr à prova competências adquiridas ao longo da formação 

superior e perceber a utilidade e aplicabilidade das mesmas num contexto real. 

Não sendo o local de estágio previamente selecionado, e realizando agora uma 

retrospetiva do seu desenrolar, importa referir que foi um privilégio trabalhar e aprender com 

pessoas que são apaixonadas pela EF e de ter a oportunidade de estar inserida num meio 

escolar que privilegia o sucesso dos alunos, colocando à sua disposição os melhores e mais 

diversificados utensílios para esse objetivo.  

Ao longo do estágio estabeleceram-se relações com os vários profissionais da escola, 

como docentes e assistentes operacionais, o que permitiu adquirir um conhecimento geral 

sobre as suas funções e sobre o funcionamento da instituição. As conversas do dia-a-dia e as 

frequentes questões e dúvidas foram importantes a esse nível, porque permitiram captar 

diferentes sensibilidades e construir um melhor entendimento sobre o contexto de inserção. 

Todos eles foram bastante solidários, colocando-se sempre disponíveis para qualquer ocasião, 

e bastante compreensivos no que diz respeito à ocupação dos espaços no pavilhão e à 

utilização dos materiais. Embora a escola possua uma boa gestão dos recursos, é 

extremamente importante que haja diálogo entre todos os intervenientes do espaço, para que 

ninguém fique prejudicado, e que haja um entendimento geral. 

No que diz respeito ao núcleo de estágio importa salientar um grupo unido, 

trabalhador e responsável, em que todos tiveram os seus momentos menos bons, mas sempre 

se mostraram disponíveis para ajudar os outros perante as adversidades, fortalecendo ainda 

mais as relações que se possuíamos.  

Nas reuniões de núcleo e noutras situações em que se trocavam ideias de trabalho, 

procurou-se ter um olhar reflexivo e crítico sobre a realidade, dando opinião sempre que fosse 

pertinente, norteando o pensamento e ação no estágio consoante o «trabalhar para», tendo por 

base as sugestões do orientador e as ideias dos colegas. 

Relativamente à turma, e confirmando as expetativas, não ocorreram problemas a 

nível comportamental, nem de empenho. É perfeitamente compreensível que ocorram 

momentos de conversas paralelas e de alguma distração à informação transmitida, no entanto, 

assim que repreendidos alteravam essa atitude. Verificou-se também a difícil tarefa de 
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controlar uma turma completamente, quer a nível comportamental quer a nível motor, pois a 

dinâmica das aulas e o grande número de alunos que a constituía, impossibilitou isso mesmo. 

No entanto, não há registos de nenhumas ocorrências excessivas que sejam de valor 

referenciar.  

Embora possuísse alunos com necessidades educativas especiais, nenhuma das suas 

limitações implicava a motricidade destes, e nesse caso não se verificou necessário 

desenvolver metodologias diferentes, atestando o bom nível físico da turma perante conteúdos 

abordados pela primeira vez. 

Um dos episódios mais receados em estágio era a ocorrência de acidentes no decorrer 

das aulas. Não sabendo como estas situações deveriam ser solucionadas, ocorreu algum 

nervosismo aquando de uma ocorrência desta dimensão.  

Durante a execução de um movimento gímnico uma aluna magoou-se nas costas e foi 

necessário reencaminhá-la para o hospital. Segundo aconselhamento do orientador, 

prosseguiu-se a aula enquanto este resolvia o assunto. No seu decorrer foi-se prestando 

atenção às ações tomadas, conseguindo-se compreender que as principais atuações a ter são: 

saber a localização da dor, problemas de saúde, escolha de acompanhamento especializado e a 

revelação e disponibilidade dos familiares perante o incidente.  

No final da aula foi necessário reportar a situação à secretaria da escola, ficando a 

compreender os dados que são necessários conceder. Este acontecimento foi o mais 

preocupante, uma vez que comparativamente a outros incidentes envolveu mais meios. 

Quedas e quebras de tensão foram as restantes ocorrências a declarar, que rapidamente foram 

solucionadas. 

Abordando agora o processo ensino-aprendizagem, importa salientar que se sentiu 

algum receio na lecionação das UD selecionadas. A ginástica acrobática apresenta um risco 

elevado de quedas, o corfebol foi uma novidade - quer a nível teórico como prático -, o 

bitoque-râguebi ostenta muito contacto físico e por vezes um pouco agressivo e os jogos 

desportivos requerem um vasto conhecimento de modalidades num curto espaço de tempo. 

A inclusão de exercícios de reforço muscular no aquecimento das aulas de ginástica 

acrobática verificou-se uma boa estratégia, na medida em que se observou, com o desenrolar 

das mesmas, um à vontade nos alunos para com os movimentos pretendidos, conseguindo 

atingi-los rapidamente.  

Para o corfebol foi necessário estudar bastante a modalidade e pratica-la isoladamente 

dos alunos, para que a instrução e demonstração dos gestos fosse correta e não demonstrasse
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qualquer vestígio de insegurança. Para tal foi necessário uma pesquisa exaustiva das suas 

componentes e especificidades, para que a formação dos alunos fosse a mais ampla possível.  

Relativamente ao bitoque-râguebi, e para melhor incluir os alunos na sua dinâmica, 

inseriram-se exercícios lúdicos com destaque para o contacto físico na parte inicial da aula. 

Com este método foi possível compreender um melhor desprendimento das raparigas, 

principalmente, relativamente a esta característica.  

Para os jogos desportivos foi necessário um estudo frequente das especificidades das 

modalidades selecionadas, tendo o cuidado de as abordar consoante o seu grau de diversidade 

e inserindo ainda, entre estas, modalidades às quais os alunos não estavam habituados, 

fomentando-lhes um leque de conteúdos mais diversificado. 

Todas as alterações que foram necessárias realizar refletem adaptações que 

privilegiaram o sucesso dos alunos e tiveram como fundamento as observações realizadas aos 

colegas e orientador, onde foi possível verificar práticas que defendíamos e que não eram as 

mais bem aplicadas. Nesse sentido não houve hesitação em alterá-las em prol dos alunos, 

aprendendo assim por observação-imitação de estratégias, organizações de exercícios e 

formas de demonstração. 

Quanto ao contributo das atividades não letivas no desempenho de um docente, é 

necessário referir que a elaboração do ET permitiu um melhor conhecimento da turma, 

possibilitando assim um ensino mais adequado; a presença nas reuniões de conselho de turma 

fomentou um acompanhamento exato das prestações dos alunos de uma forma geral; e a 

organização de atividades desportivas com grau de competitividade permite um maior elo de 

ligação dos alunos para com a disciplina de EF. 

A gestão institucional de um grupo de EF e o trabalho que um docente possui foi uma 

grande descoberta com o estágio. Porém, a maior surpresa foi as ótimas instalações que a 

ESMM possui. Desconheciam-se as suas infraestruturas e materiais, e se tivesse existido um 

conhecimento prévio, teria sido certamente a primeira escolha para local de estágio.  

Solidificou-se assim um sonho, superando todas as exigências de um docente, 

verificando evolução nos alunos, adquirindo novas experiências e competências essenciais ao 

processo de ensino, nomeadamente, quais as melhores metodologias a implementar consoante 

os acontecimentos, havendo preparação para exercer esta profissão no futuro.  

Sabe-se também que constantemente se aprende com a intervenção pedagógica e com 

as reflexões que se fazem das aulas e das estratégias que correram bem ou menos bem, e 

nesse sentido não se descora a procura frequente de conhecimento. 
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Daqui para a frente, e conhecendo os números de recursos humanos da área, não se 

perde a esperança e acompanha-se as palavras de Mahatma Gandhi que nos dizem: 

“Mantenha seus pensamentos positivos, porque seus pensamentos tornam-se suas palavras. 

Mantenha suas palavras positivas, porque suas palavras tornam-se suas atitudes. Mantenha 

suas atitudes positivas, porque suas atitudes tornam-se seus hábitos. Mantenha seus hábitos 

positivos, porque seus hábitos tornam-se seus valores. Mantenha seus valores positivos, 

porque seus valores tornam-se seu destino”. 
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6. APRECIAÇÕES CRÍTICAS 

 Propondo alguns ajustamentos à formação do estagiário, torna-se essencial a presença 

deste em contexto escolar durante todo o ano letivo. Diz-se isto consoante a vasta experiência 

adquirida durante o ano, na certeza de que, se não tivesse ocorrido, muitos conhecimentos se 

iriam perder.  

De seguida, e para desenvolver mais destreza a nível profissional, seria necessário 

estar em contacto com os vários níveis de ensino, para assim compreender as diferenças de 

metodologias a aplicar dentro da mesma modalidade, a motivação dos alunos e a dinâmica 

das aulas. 

Relativamente aos conteúdos programáticos, “considera-se que no 10º ano interessa 

consolidar e, eventualmente, completar a formação diversificada do ensino básico.” (PNEF, 

Ensino Secundário, p. 16). Perante isto, existem duas questões a colocar.  

Primeira: Se ocorre uma mudança de ciclo, porque razão se mantêm os mesmos 

objetivos? Segunda: Estando o aluno consciente que irá estar em contacto com um aumento 

do nível de exigência das matérias, porque razão a EF as mantém?  

É certo que “(…) o quadro de autonomia das escolas reforça e amplia a possibilidade 

(já prevista na concepção do programa de EF) de incluir no currículo de EF matérias 

alternativas, de acordo com as características da população escolar, o meio onde a escola se 

insere e os recursos disponíveis na comunidade educativa” (PNEF, Ensino Secundário, p. 21), 

no entanto, os modelos geralmente aplicados não são suficientemente audazes ao ponto de 

fugir desta linha orientadora. 

Foi neste sentido que se decidiu, com aprovação do professor cooperante da escola, 

estruturar o terceiro período com modalidades diferentes do habitual no meio escolar. Esta 

organização transmitiu mais motivação por parte dos alunos, uma vez que todos eles 

forneceram várias sugestões de atividades a realizar. De todas elas, escassas foram as 

referências às modalidades que vemos habitualmente lecionadas na escola. 

Sendo o sistema educativo “o conjunto de meios pelo qual se concretiza o direito à 

educação, que se exprime pela garantia de uma permanente ação formativa orientada para 

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

da sociedade” (Lei de Bases do Sistema Educativo, artigo 1º), não será o momento de alterar 

algumas práticas? 
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Com o constante aparecimento de modalidades, principalmente ligadas ao mundo do 

fitness, é cada vez mais difícil conseguir manter a motivação dos alunos nas aulas de EF. Se 

não é possível alterar a sua organização, porque não promover atividades de complemento 

curricular que as incluam? Estas atividades “(…) visam, nomeadamente, o enriquecimento 

cultural e cívico, a educação física e desportiva, a educação artística e a inserção dos 

educandos na comunidade” (Lei de Bases do Sistema Educativo, artigo 51º). 

Quando se fala em atividades de enriquecimento curricular, não nos referimos ao DE. 

Este sistema apenas oferece um aprofundamento de skills das modalidades habituais, com 

vertente competitiva, e não é o que se pretende sugerir. Sugere-se sim um regime desportivo 

atual que possibilite aos estudantes a prática de exercício físico diversificado e orientado, no 

local onde passam a maior parte do seu dia-a-dia. Isto, certamente, implicará um ajustamento 

de horário laboral, aumento de horas semanais para os docentes desta área e, possivelmente, 

um aumento de contratações.  

Este juízo de valor desenvolveu-se perante o ano de estágio, pois considera-se que é 

necessário realizar algumas alterações no meio escolar, de forma a aumentar o vínculo dos 

alunos à escola e assim proporcionar-lhes diferentes experiências e conhecimentos. 

Nesta linha de pensamento, torna-se então relevante o estudo implementado e que se 

apresenta de seguida. 
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RESUMO 

 O presente estudo pretendeu verificar a motivação para as aulas de EF de duas turmas 

do 10º ano, consoante a planificação e organização das UE pelos períodos letivos do ano de 

estágio. 

 Incluiu 54 alunos dos cursos Científico-Humanísticos de Ciências e Tecnologias (CT) 

e Línguas e Humanidades (LH), dos quais 33 elementos do sexo feminino e 21 do sexo 

masculino. 

 O instrumento utilizado para a recolha dos dados foi o QMEF, com algumas alterações 

devido ao estudo em questão, em que a sua aplicabilidade aconteceu nas aulas de 

encerramento de EF do ano letivo 2015/2016. 

 Consoante os dados recolhidos foi possível verificar que os alunos estiveram 

motivados para as aulas (  = 3,29), estando esta mais presente no sexo masculino do que no 

sexo feminino. Quanto aos cursos em estudo, observou-se que os alunos de CT apresentaram 

mais motivação (  = 3,38) do que os de LH (  = 3,19). 

As alterações realizadas ao QMEF prenderam-se pela organização do ano letivo, em 

que se procurou verificar as diferenças motivacionais dos alunos consoante a abordagem de 

modalidades habituais ou diferentes do habitual, individuais ou coletivas, uma ou várias 

modalidades por período letivo, e a preferência por esses mesmos.  

A discussão dos seus resultados deu-se sempre com separação por curso e sexo e, 

nesse sentido, foi possível apurar que, de modo geral, os alunos selecionaram modalidades 

diferentes do habitual, modalidades coletivas e várias modalidades por período letivo, como 

as vertentes que mais os motivaram. Estes dados resultaram assim numa eleição do terceiro 

período como o preferido, sendo este o que mais se adequou aos seus interesses. 

 Esta análise possibilitou uma perceção mais exata do processo ensino-aprendizagem 

implementado no ano de estágio, fornecendo ainda estímulos para diferentes metodologias a 

aplicar futuramente. 

 

 

Palavras-Chave: Motivação; Educação Física; Análise; Planificação Anual 
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ABSTRACT 

This study intends to verify the motivation for the Physical Education lessons of two 

10th grade classes, depending on the planning and organization of teaching units by academic 

periods of my internship year. 

It includes 54 students from the Scientific and Humanitic courses of Science and 

Technology and Languages and Humanities, of which 33 are female members and 21 are 

male members. 

The instrument used for data collection was the Motivation Questionnaire for physical 

education, with some changes according to this study, whose applicability took place in the 

final physical education lessons of the academic year of 2015/2016. 

Depending on the data collected, was verified that the students were motivated for the 

lessons (  = 3.29), more males than females. As for the courses in study, was found that 

students of the Science and Technology course have more motivation (  = 3.38) than the 

students of the Languages and Humanities course (  = 3.19). 

The changes made to Motivation Questionnaire for physical education were due to the 

organization of the academic year, which he sought to check the motivational differences of 

students, depending on the approach to usual or unusual sports, individual or collective sports, 

one or more sports by academic period, and the preference for these thereof.  

The discussion of the results took place always separating the students by course and 

gender, having been found that, in general, students chose unusual sports, team sports and 

various sports by academic period as the aspects that motivated them the most. These data 

revealed that the third academic period is the students favourite, because is the best suited to 

their interests. 

This analysis allowed a more accurate perception of the implemented teaching-

learning process in the internship year, even providing incentives for different methodologies 

to be applied in the future. 

 

 

Keywords: Motivation; Physical Education; Analysis; Annual Planning 
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RESUMÉ 

La présente étude a permis de vérifier la motivation pour les cours d'éducation 

physique des classes de segonde, selon la planification et l'organisation des unités 

d'enseignement pour les périodes scolaires d’année de stage. 

Elle comprend 54 élèves des cours de scientifique humaine des sciences et 

technologies et langues et humanités, dont 33 éléments de sexe féminin et 21 de sexe 

masculin. 

L'instrument utilisé pour collecter des données a été le Questionnaire de motivation 

pour l'éducation physique, avec quelques modifications dues a l'étude en question dans 

lesquels leur applicabilité est donnée dans les cours d'éducation physique qui cloture l'année 

scolaire 2015/2016. 

Selon les données recueillies il a été possible de vérifier que les élèves etaient motivés 

pour les cours (  = 3,29), il y avait plus d'élèves de sexe masculin que de sexe féminin. Quant 

aux études en cours, observée que les élèves de sciences et technologies montrent plus de 

motivation (  = 3,28) que ceux de langues et humanités (  = 3,19). 

Les modifications apportées au Questionnaire de motivation pour l'éducation 

physique, détenues pour l'organisation de l'année scolaire, ou cherchée a vérifier les 

différentes motivations des élèves selon l'approche des procédures habituelles ou différentes 

de l'habituel. Cette collectivité individuelle ou plusieurs arrangements pour la période scolaire 

et la préférence pour ces memes.  

L'analyse des résultats a toujours démontrée une séparation de sexe dans les cours, et 

en ce sens, il a été possible de déterminer qu'en général les élèves selectionnent des sports 

d'équipe et divers modes pour l'année scolaire, comme les aspects qui ont motivés la plupart. 

Ces données ont données lieu a l'élection du 3 ème trimestre comme le préféré, c'est ce qui 

convient le mieux a leurs inclinaisons. 

Cette analyse a permis une perception plus précise du processus d'apprentissage mis en 

oeuvre qui a fourni des mesures de relance à différentes méthodologies appliquées a l'avenir. 

 

 

Mots cles: Motivation; Education-Physique; Analyse; Planification Annuelle 
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1. INTRODUÇÃO 

Por muito que se conheçam os benefícios que a prática de atividade física proporciona 

ao ser humano, ainda se vê, nos dias de hoje, um desinvestimento desta área no meio 

educativo. A escola dispõe de meios e de recursos humanos especializados, que possibilitam 

aos seus alunos um estilo de vida saudável, com um complemento de aquisição de 

competências benéficas para o dia-a-dia. Falamos do saber viver em comunidade, saber 

respeitar o próximo, saber interagir e criar com os outros, entre muitos outros fatores. 

Apresentando então esta instituição social todas estas características, resta apenas 

analisar os seus principais intervenientes -os alunos -, para que a dinâmica das aulas ganhe 

maiores e melhores repercussões. Com isto, e concordando com Rêgo (1998), decidiu-se 

estudar a motivação dos alunos para as aulas de EF, uma vez que esta permite uma análise do 

que origina e direciona os seus comportamentos.  

“Quando uma pessoa está motivada sente-se interessada, demonstra uma atitude 

positiva, maior concentração, maior empenho, tem um melhor rendimento e, ao conseguir 

melhores resultados, tem interesse em continuar a prática” (Múrcia et al., 2008). Este fator é, 

então, bastante importante para um docente que pretende um elevado nível de desempenho, 

aproveitamento e satisfação pessoal dos seus alunos.  

O PNEF (Ensino Secundário, p. 20) mostra-nos que: 

“Desde que estejam asseguradas pelo sistema educativo as condições essenciais 

de realização da EF na escola (recursos temporais, materiais e formação de 

professores), a exequibilidade deste programa depende da capacidade de 

mobilização do grupo de EF em torno dos objetivos da disciplina, desenvolvendo 

estratégias que possibilitem a sua consecução. O trabalho coletivo que o 

Departamento de EF produzir, traduzido nos compromissos que estabelecer 

dentro do próprio grupo, na escola e na comunidade, são a base do sucesso na 

aplicação destes programas.”  

Com esta última citação consegue-se perceber que há um ajustamento dos programas 

do Ministério da Educação por parte das escolas, em que se pretende uma planificação anual 

adequada ao contexto dos alunos, sendo esta determinada pelo roulement e pela distribuição 

dos conteúdos programáticos por ano/modalidade da instituição. 

Relativamente à planificação de aulas, o PNEF diz-nos também que “a motivação dos 

alunos e a qualidade da sua participação (cf. Volume I “Introdução”), devem ocupar um lugar 

central nas decisões dos professores e na intervenção pedagógica.” (Ensino Básico, vol. II, 
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p.7), em que a participação nas aulas de EF é altamente influenciada pelo significado 

atribuído pelos alunos às atividades propostas para esta disciplina (Coelho, 2005). Perante 

isto, o docente tem de ser capaz de ter em conta a heterogeneidade dos discentes e os fatores 

descritos anteriormente, para assim aumentar a ligação dos alunos à disciplina.  

 Com esta pequena elucidação, tornou-se pertinente verificar, entre a turma que 

lecionamos e a turma de um colega de núcleo, do mesmo ano de ensino, as preferências dos 

alunos pelas modalidades desportivas abordadas, pela organização dos períodos letivos, pela 

abordagem de uma ou várias modalidades por período e de modalidades individuais ou 

coletivas, a fim de apurar quais as estratégias melhor ou pior implementadas consoante o 

contexto de estágio. 

Como forma de complemento optou-se ainda por questionar os alunos relativamente à 

abordagem de modalidades diferentes das habituais no meio escolar. Com essa questão 

pretendeu-se fundamentar a sugestão presente nas apreciações críticas do capítulo II da 

primeira parte, apresentando algumas propostas de matérias. 

 Esta segunda parte contém, portanto, um problema, objetivos e hipóteses, 

enquadramento teórico, justificação/pertinência do tema, descrição metodológica, 

apresentação, análise e discussão de resultados e conclusões, estando estes aspetos 

apresentados pela ordem descrita. 

 

2. PROBLEMA 

O presente estudo pretendeu investigar a motivação para as aulas de EF de duas 

turmas do 10º ano, dos cursos Científico-Humanísticos de CT e LH, perante a planificação 

das UE e a sua organização pelos períodos letivos, do ano de estágio. 

 

3. OBJETIVOS E HIPÓTESES DO ESTUDO 

3.1 Objetivo geral 

 Investigar a motivação dos alunos para as aulas de EF. 

3.2 Objetivos específicos 

 Verificar a motivação dos alunos do curso de CT. 
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 Verificar a motivação dos alunos do curso de LH. 

 Verificar a motivação dos alunos por modalidades habituais ou diferentes do 

habitual.  

 Verificar a motivação dos alunos por uma ou várias modalidades por período letivo. 

 Verificar a motivação dos alunos consoante os períodos letivos abordados. 

 Verificar a motivação dos alunos por modalidades individuais ou coletivas. 

 

3.3 Hipóteses 

H1 – Existem diferenças motivacionais entre os alunos do curso de CT e os de LH. 

H2 – Existem diferenças motivacionais por modalidades habituais ou diferentes do 

habitual. 

H3 – Existem diferenças motivacionais por uma ou várias modalidades por período 

letivo. 

H4 – Existem diferenças motivacionais pelos períodos letivos abordados. 

H5 – Existem diferenças motivacionais por modalidades coletivas ou individuais.    

 

4. ENQUADRAMENTO TEÓRICO 

4.1 Motivo Vs Motivação 

Para melhor se compreender os termos utilizados neste estudo, torna-se necessário 

apresentar algumas definições. Nesse sentido, adequa-se, desde já, clarificar a diferença entre 

o conceito de motivo e de motivação, para que não seja induzido em erro. 

 Segundo Thomas (1983) “os motivos denominam diferenças entre peculiaridades 

individuais duradouras, que se formaram no decorrer do tempo de desenvolvimento 

(ontogênese), numa determinada situação básica, e a motivação é dependente da situação e 

uma ocorrência a curto prazo.”. Ou seja, “(…) o motivo é a razão que leva a fazer 

determinada coisa, - características relativas, estáveis e individuais que induzem o indivíduo a 

pôr esses motivos na prática – e a motivação é o comportamento que leva esses indivíduos a 

pôr esses motivos em prática, numa dada situação temporal.” (Nunes, 1995).  

 Perante isto, percebe-se então que, com o contexto social, com as novas vivências e 

com outros fatores os motivos podem alterar-se. 
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Estas definições ganharão mais transparência com a exposição concreta do termo de 

motivação e suas componentes, no entanto, torna-se necessário referir que esta particularidade 

apresenta vários conceitos e que apenas serão expostos os que mais nos identificamos. 

 

4.2 Motivação 

Pintrich & Schunk (2002) referem que o termo motivação deriva do verbo em latim 

movere, que nos transmite desde logo uma perspetiva que inclui movimento. É através disto 

que Cid (2002) nos mostra que esta característica incita o sujeito a iniciar uma atividade com 

empenho e a nortear os seus comportamentos em função dos seus objetivos. 

Este conceito tem, portanto, como base a ação, em que se pode incluir nela o estudo 

dos porquês dessa mesma, uma vez que o seu papel é determinante na análise dos motivos 

que levam o sujeito a agir (Brito,1994). Esses motivos, para Davidoff (1983), resultam de 

uma necessidade relacionada com o estado interno, que ativa e dirige o comportamento ao 

cumprimento dessa necessidade. Essa mesma torna-se então um objetivo, que pretende 

alcançar competência, autonomia e boas relações (Vallerand & Rousseau, 2001). 

Consegue-se assim perceber que a motivação aparece ligada ao comportamento do 

sujeito, sendo considerada uma causa determinante e condicionante do seu grau de eficácia 

(Serpa, 1992).  

Singer (1984) refere que é da responsabilidade da motivação a escolha por qualquer 

atividade, a manutenção nessa mesma atividade, a intensidade e o vigor do rendimento e o 

caráter adequado do rendimento relativamente a determinados padrões, ou seja, motivação é 

quando uma pessoa tem interesse por uma determinada ação, tendo um objetivo delineado e 

naturalmente uma predisposição interna, que com a aquisição de novas aprendizagens 

pretende ter um bom desempenho das tarefas, levando assim a uma diminuição dos níveis de 

ansiedade, aumento da satisfação pessoal e aumento ou manutenção da sua motivação 

(Knijnik, Greguol e Santos, 2001). 

 

4.3 Motivação intrínseca e extrínseca 

 A motivação engloba assim um motivo (razão), uma ação (comportamento) e 

consequentemente um efeito que pretende atingir um objetivo previamente desejado. Este 
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último irá determinar a (in)satisfação do indivíduo pela decisão tomada, podendo esta 

modificar-se consoante alguns fatores, como já referido. 

Esta alteração está intimamente ligada aos fatores intrínsecos e extrínsecos associados 

à motivação, que nos mostram que os primeiros estão relacionados com aspetos 

essencialmente fisiológicos - estrutura orgânica do indivíduo - e caracterizam-se por não 

serem apreendidos e serem imprescindíveis para uma sobrevivência individual. Já os 

segundos estão relacionados com aspetos essencialmente psicossociais, fruto da 

inserção/integração no meio-social, sendo sensíveis a toda uma aprendizagem (Brito, 1974). 

Nesta linha de pensamento, também Vallerand & Rousseau (2001), nos mostram que a 

motivação é “a construção hipotética usada para descrever as forças internas e/ou externas que 

produzem a iniciação, direção, intensidade e persistência do comportamento”, uma vez que 

esta é um estado do organismo que resulta da interação de fatores internos, como a 

personalidade, e de fatores externos, como as situações de realização de tarefas, determinantes 

de um comportamento (Fonseca, 1993). 

Para melhor compreendermos a distinção entre estas duas fontes motivacionais, Brito 

(1974) apresenta alguns paradigmas. O autor refere que a motivação intrínseca é uma fonte de 

prazer próprio, um desejo e uma necessidade de realização, onde se verificam fatores que 

contribuem para proporcionar prazer e satisfação. As motivações extrínsecas destacam-se pelo 

“desejo de vencer, de ser admirado pelos outros, a satisfação de pertencer a um grupo, o 

desejo de liderar e ser conhecido (constituindo um fator psicológico fundamental que se pode 

designar por “afirmação de si”)”.  

É perante estas definições que se constata que a literatura nos apresenta uma definição 

de motivação amplamente apoiada na interação entre o indivíduo e o seu contexto, resultante 

da interação deste com as variáveis situacionais desse mesmo contexto, procurando satisfazer 

as suas necessidades (Rêgo, 1998). 

 

4.4 Motivação e aprendizagem 

Sabemos, de conhecimento pessoal, que trabalhamos espontaneamente quando somos 

impulsionados por uma necessidade ou interesse. É neste sentido que a motivação para as 

aulas e os seus conteúdos, se apresentam como fatores extremamente importantes na medida 

em que pretendem estabelecer uma relação entre o trabalho escolar e os interesses dos seus 

intervenientes, sendo assim uma condição necessária para que a aprendizagem exista. 
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Magill (1984) defende que a relação entre a motivação e a aprendizagem é recíproca, 

ou seja, um aluno desenvolve as suas capacidades devido ao facto de estar motivado, e vice-

versa, acontecendo o mesmo com o desenvolvimento de uma nova capacidade. Isto mostra-

nos então que um aluno motivado torna-se mais envolvido no processo ensino-aprendizagem 

(Guimarães, 2004), uma vez que se mostra mais interessado nas atividades, é mais persistente 

e esforça-se para obter sucesso (Pintrich e Schunk, 1996). 

Esta aprendizagem, segundo Falcão (1989), é uma alteração relativamente persistente 

do comportamento, que se obtém através de treino, experiência e observação. Salienta ainda 

que esta só ocorre porque a experiência, a observação, entre outros fatores, estão presentes no 

quotidiano do aluno e este possui motivos que o levam a executar as tarefas.  

Perante isto, Rink (2001) afirma também que para que haja um maior envolvimento na 

aprendizagem, estes fatores devem ser considerados, ocorrendo assim uma adequação do 

conteúdo da aprendizagem na sua natureza e complexidade e em consequência nos modelos 

de abordagem selecionados pelo professor.  

 

4.5 EF: disciplina 

 A disciplina de EF constitui um “apoio pedagógico acrescido”, em relação ao processo 

natural de maturação e de desenvolvimento físico (Januário, 1995, p.205), sendo assim 

essencial no currículo escolar português, integrando o plano de estudos desde o 1º ciclo do 

Ensino Básico até ao 12º ano (Marmeleira & Gomes, 2007).  

As suas finalidades incidem sobre a saúde, a aptidão física e a integração social dos 

alunos (Sobral, 1988) e tem o intuito de proporcionar a estes uma formação desportiva de 

base, um acréscimo do reportório motor, desenvolver as capacidades condicionais e 

coordenativas e proporcionar prazer pela ação e pelo movimento (Botelho e Duarte, 1999). 

Para tal, possui objetivos a curto e a longo prazo. A curto prazo procura aumentar os 

níveis de atividade física dos alunos através dos conteúdos práticos abordados nas aulas e 

através do estímulo de opções de tempos livres. A longo prazo, tem como objetivo promover 

a adoção de estilos de vida saudáveis (Marmeleira e Gomes, 2007). 

Perante isto, e como objetivo geral, pretende assim ensinar os conceitos básicos da 

relação entre atividade física e saúde, tentando chegar a todos os alunos (Nahas, 1997). 
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4.6 EF: aulas 

As aulas de EF são um meio bastante importante, pois são o local ideal de 

aprendizagem, socialização, conhecimento e sensibilização. Para tal, a sua organização é a 

principal ferramenta de crescimento motor e psíquico dos seus intervenientes.  

O professor tem de ser capaz de estudar todas as características, fornecendo um 

motivo aos seus alunos, de forma a fazer com que estes se interessem e que assim a 

aprendizagem seja mais fácil e intensa.  

De forma a organizar, controlar e orientar a aula, deve ter conhecimento de quais as 

motivações dos seus alunos (Nunes, 1995), para assim selecionar os incentivos corretos e 

atingir um estado pleno de motivação destes. Este processo é extremamente importante uma 

vez que o conhecimento da relação entre a prática motora e o conjunto das motivações dos 

praticantes de atividade física é essencial para a intervenção do profissional desta área (Paim 

& Pereira, 2004).  

Não será então demais salientar que não é suficiente conhecer os fatores que 

influenciam a motivação dos alunos, mas é também necessário ter depois a capacidade de 

saber decidir o que fazer com elas, pelo que, só depois de conhecermos o porquê é que 

conseguimos, como professores, ser eficazes (Frias & Serpa 1991 cit. Por Cid, 2001) e assim 

estruturar as aulas e escolher os conteúdos que vão ao encontro dos interesses dos alunos, 

numa perspetiva de os motivar (Paim e Pereira, 2004). 

A ideia principal de desenvolvimento da personalidade do aluno não deve nunca ser 

descorada (Fernandes, 1986) e o professor deve proporcionar-lhes a formação de 

autoconsciência dos assuntos específicos da escola, respeitando sempre a individualidade 

destes (Bento, 1992). Porém, a heterogeneidade existente nas turmas leva a que este tenha a 

habilidade de procurar conteúdos diversificados e motivantes, para que consiga atender aos 

interesses e objetivos de todos, pretendendo, com esta postura, conduzir o aluno a assumir 

novas atitudes, novos valores, novos conhecimentos e novas motivações.  

Todo este processo de análise irá possibilitar ao professor a definição de um caminho 

mais assertivo, isto porque está sempre dependente das razões que os alunos apresentam para 

serem mais, ou menos, ativos. Estas razões, segundo Gouveia (2007), podem ser os conteúdos 

a serem abordados nas aulas, as habilidades requeridas nas diferentes matérias, os benefícios 

da atividade física, a relação com os seus pares e com o próprio professor, as características 

físicas e psíquicas dos alunos e/ou o meio social onde estão inseridos. 
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4.7 EF: planificação 

Todo o processo de planificação tem de ser escolhido, preparado, ordenado, 

estruturado e transmitido ao serviço do processo de desenvolvimento dos alunos, sendo 

adaptado aos diferentes contextos, diferentes turmas e diferentes alunos (Bento, 1989). Esta 

organização possibilita manipular o ambienta da aula e melhorar a gestão da mesma. 

Para conjugar todos os aspetos descritos anteriormente com o sucesso do processo 

ensino-aprendizagem, o professor deve planificar muito bem o seu ano letivo e, para isso, tem 

ao seu dispor o PNEF.  

“Os programas constituem, portanto, um guia para a ação do professor, que, sendo 

motivada pelo desenvolvimento dos seus alunos, encontra aqui os indicadores para orientar a 

sua prática, em coordenação com os professores de EF da escola (e das “escolas em curso”) e 

também com os seus colegas das outras disciplinas.” (Ensino Básico, vol. II, 3ºCiclo, p.5). 

Este documento contempla as modalidades desportivas, as atividades rítmicas e 

expressivas, os jogos tradicionais e as atividades de exploração da natureza, em que todas elas 

se relacionam com o trabalho de condição física e, por isso mesmo, a seleção dos conteúdos a 

abordar é uma opção bastante importante (Marmeleira e Gomes, 2007). 

Esta opção diz então respeito à seleção das UE, que se entendem como o conjunto de 

aulas com objetivos e estrutura organizativa idênticos (PNEF, Ensino Básico, vol. II, 3º Ciclo, 

p. 26) e representam assim o número de instruções/atividades desportivas que se pretendem 

lecionar. Posteriormente, planifica-se a sua disposição pelos períodos letivos, em que estes se 

referem ao “tempo decorrido entre dois acontecimentos ou entre duas datas”, “em que há 

lições ou estão abertas as aulas” (dicionário Priberam da Língua Portuguesa).  

Para que este processo tenha êxito, a sua preparação deve incluir um objetivo 

adequado ao nível do aluno, à maturidade e aos interesses de todos, que proporcione utilidade 

e significado às experiências de aprendizagem pensadas e, para além disso, deve também 

apresentar uma sequência lógica consoante os conteúdos abordados em anos anteriores e os 

pretendidos.  

Para tal, a participação dos discentes é essencial, uma vez que permite que estes se 

aperfeiçoem nas matérias da sua preferência, mas também que, no seu conjunto, essas 

atividades apresentem um efeito de elevação da aptidão física geral e desenvolvimento 

multilateral do aluno, nos diferentes modos de prática, de operação cognitiva e de interação
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pessoal (PNEF, Ensino Secundário, p. 17), levando-os a um maior envolvimento e motivação 

na sua aprendizagem. 

 

5. JUSTIFICAÇÃO/PERTINÊNCIA DO TEMA 

Com o desinvestimento que a disciplina de EF tem vindo a ter por parte do Ministério 

da Educação, trabalhar a motivação dos alunos para as aulas tornou-se ainda mais relevante 

para um docente desta área.  

Pimentel e Nunes (2002) afirmam que é fundamental o professor conhecer as 

preferências dos alunos relativamente às diferentes modalidades, de forma a garantir a 

motivação. Nesse sentido, e segundo Cid (2002), assim que o educador possuir o 

conhecimento dos fenómenos motivacionais, este organiza e orienta melhor o seu trabalho, 

promovendo um clima motivacional positivo e proporcionando situações que agradam ao 

grupo a quem se dirige, favorecendo, assim, um processo de ensino-aprendizagem mais 

eficaz. 

Perante estas duas citações tornou-se significativo investigar este tema, consoante os 

objetivos delineados, procurando assim obter uma análise do ano de estágio relativamente à 

sua estruturação.  

 

6. METODOLOGIA 

6.1 Caracterização dos participantes 

Este estudo apresentou 54 participantes, dos quais 33 elementos do sexo feminino e 21 

do sexo masculino, de duas turmas do 10º ano (ver quadro 1). 

As turmas inquiridas corresponderam aos cursos de CT e LH, da ESMM em Vila Real. 

Quadro 1 – Identificação do número, total e respetiva percentagem dos inquiridos, relativamente ao sexo e curso 

Sexo 
(n) (n) Total % 

Curso 

Ciências e 

Tecnologias 
18 12 30 55,56 

Línguas e 

Humanidades 
15 9 24 44,44 

Total 33 21 54 
 

% 61,11 38,89 
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6.2 Caracterização do instrumento 

 Para o tipo de estudo em questão selecionou-se um método quantitativo, aplicando 

assim o QMEF de Pereira et al (1998), realizando algumas adaptações para a investigação 

pretendida. (Ver anexo 8) 

 Nesse sentido, o questionário foi elaborado com algumas afirmações que dispunham 

de 5 níveis de resposta, organizados de 1 a 5, em que 1 = discordo totalmente, 2 = concordo 

pouco, 3 = concordo, 4 = concordo totalmente e 5 = não sei. Os inquiridos tiveram então de 

selecionar um número de resposta para cada afirmação, em que o número 5 disse respeito à 

não abordagem da modalidade.  

Segundo Mendes P. (2012), citando Pereira et al (1998), o QMEF apresenta 

afirmações distribuídas por três fatores motivacionais, em que o primeiro diz respeito à 

prática desportiva ou da disciplina de EF (gostar do exercício físico), o segundo ao 

desenvolvimento de capacidades e habilidades motoras (gostar de aprender novas técnicas) e 

o terceiro à realização (ter um estatuto elevado dentro da turma).  

As adaptações realizadas cingiram-se à organização do ano letivo, conotando-as como 

um quarto fator motivacional, que permitiu uma análise de dados mais organizada. Desta 

forma, e sendo o número de resposta 5 um apêndice ao questionário, o valor mínimo atingível 

da escala de motivação era de 35 valores, correspondendo a pouco motivado, e o valor 

máximo era de 140, correspondendo a muito motivado. 

Para recolher algumas sugestões dos alunos, escolheu-se ainda questionar, de forma 

aberta, algumas preferências de modalidades diferentes do habitual a abordar futuramente em 

contexto escolar. 

 

6.3 Recolha dos dados 

A aplicação do questionário decorreu no dia 6 de junho de 2016, na sequência das 

aulas de auto avaliação e consequente encerramento do ano letivo.  

O estudo foi enquadrado, antecedendo o seu preenchimento, alertando os inquiridos 

para uma correta leitura do enunciado do documento, colocando-nos disponíveis para o 

esclarecimento de dúvidas. O seu contexto de realização foi propício a algumas trocas de 

impressões, que foram repreendidas assim que verificadas. 
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6.4 Tratamento dos dados 

 Os dados recolhidos foram devidamente organizados e analisados no “Microsoft 

Office Excel 2010”, servindo de base de dados e de conceção das estatísticas descritivas. 

Média e desvio-padrão de ocorrências são alguns dos dados que serão apresentados, realçando 

assim as discrepâncias existentes ou não das hipóteses estabelecidas.  

 

6.5 Critério de Exclusão 

 Na afirmação 31 (ver anexo 8) não foi possível obter resposta por parte de um aluno, 

pois este ingressou na turma no início do 2º período. Nesse sentido, os dados do seu 

questionário foram tratados juntamente com os restantes inquiridos, ficando apenas excluído 

na afirmação em questão. 

 

7. APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

 Com a escassez de estudos ligados à motivação para a EF com a utilização do QMEF, 

tornou-se essencial a aplicabilidade deste estudo, uma vez que possibilita o seu alargamento a 

temas diversos. Neste sentido, a fundamentação dos dados aqui obtidos não será a mais 

favorável pela razão acima referida. 

Os dados apresentados em seguida referem-se a uma análise sucinta dos parâmetros do 

QMEF e das adaptações a este realizadas para o estudo pretendido. Para tal foi então relevante 

escrutinar as afirmações uma a uma, para assim se conseguir apurar as que apresentaram 

maior e menor média e desvio-padrão, representando assim os níveis de motivação dos alunos 

e imediata associação por fator motivacional.  

Tabela 1 – Apresentação dos fatores motivacionais, média e desvio-padrão das afirmações do QMEF, com 

adaptações à investigação pretendida 

Fator Ordem Afirmação  

1 1 
Penso que nas aulas de Educação Física o tempo passa 

depressa. 
3,35±0,87 

1 2 Nas aulas de Educação Física eu sou empenhado(a). 3,25±0,67 

3 3 

Obter melhores resultados (correr mais, etc.) que os meus 

colegas, na disciplina de Educação Física, é para mim 

importante. 

2,17±1,00 

1 4 Gosto de fazer exercício físico. 3,54±0,77 

3 5 
Sempre que um colega consegue realizar corretamente uma 

tarefa difícil na aula de Educação Física, eu admiro-o. 
3,06±0,86 
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1 6 
Quando vou para as aulas de Educação Física sinto-me 

contente. 
3,27±0,76 

3 7 
Obter uma boa nota na disciplina de Educação Física é algo que 

me preocupa. 
3,20±0,71 

2 8 
Gosto que o professor proponha tarefas difíceis durante as aulas 

de Educação Física. 
2,76±0,78 

1 9 
Se na escola aumentassem o número de horas semanais de 

Educação Física ficava contente. 
3,26±0,97 

2 10 Gosto de aprender novas técnicas nas aulas de Educação Física. 3,52±0,57 

2 11 

Para mim é importante que as aulas sejam relativamente 

intensas para melhorar as minhas capacidades motoras (força, 

etc.). 

3,09±0,71 

3 12 
Para mim a disciplina de Educação Física é tão importante 

quanto as outras. 
3,52±0,61 

1 13 Gosto das aulas de Educação Física. 3,70±0,54 

2 14 Gosto das matérias ensinadas nas aulas de Educação Física. 3,39±0,60 

4 15 Gosto de abordar a modalidade de Voleibol. 3,00±0,94 

4 16 Gosto de abordar a modalidade de Voleibol Sentado. 3,65±1,38 

4 17 Gosto de abordar a modalidade de Ginástica. 3,61±1,32 

4 18 Gosto de abordar a modalidade de Ginástica Acrobática. 2,89±1,18 

4 19 Gosto de abordar a modalidade de Atletismo. 3,63±1,39 

4 20 Gosto de abordar a modalidade de Basquetebol. 3,69±0,61 

4 21 Gosto de abordar a modalidade de Râguebi. 3,31±0,77 

4 22 Gosto de abordar a modalidade de Corfebol. 3,26±0,78 

4 23 Gosto de abordar a modalidade de Badminton. 3,74±0,83 

4 24 Gosto de abordar a modalidade de Futsal. 3,06±1,12 

4 25 Gosto de abordar a modalidade de Andebol. 3,35±0,83 

4 26 Gosto de abordar a modalidade de Boccia. 3,46±0,77 

4 27 Gosto de abordar a modalidade de Goalball. 3,31±0,99 

4 28 Gosto de abordar a modalidade de Karaté. 4,15±0,96 

4 29 Gosto de aprender várias modalidades num período. 3,63±0,76 

4 30 Gosto de ter apenas uma modalidade por período. 1,83±0,88 

4 31 Gostei do 1º período. 3,00±0,96 

4 32 Gostei do 2º período. 3,24±0,70 

4 33 Gostei do 3º período. 3,83±0,42 

4 34 Gosto de abordar modalidades individuais. 2,69±0,93 

4 35 Gosto de abordar  modalidades coletivas. 3,65±0,55 

 

 Observando a tabela anterior consegue-se apurar que a afirmação que determinou 

maior motivação nos alunos foi a número 28 “Gosto de abordar a modalidade de Karaté” (  = 

4,15) e a que determinou menor motivação foi a número 30 “Gosto de ter apenas uma 

modalidade por período” ( = 1,83). Ambas as afirmações se inserem no fator motivacional 4, 
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que diz respeito à organização do ano letivo, e mostram-nos, desde já, que existe uma 

preferência por modalidades diferentes do habitual e pela abordagem de várias modalidades 
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por período letivo. Estas primeiras ilações serão devidamente autenticadas no decorrer do 

documento. 

 Relativamente ao gosto pelo exercício físico, fator motivacional 1, ficou apurado que a 

afirmação 13 “Gosto das aulas de Educação Física” apresentou uma média de 3,70 valores, 

representando assim elevada motivação e, em contrapartida, a afirmação 2 “Nas aulas de 

Educação Física eu sou empenhado (a)” apresentou apenas 3,25 valores revelando assim 

pouca motivação. Com estes dados pode concluir-se que os alunos apreciam as aulas de EF, 

mas que o seu compromisso para com esta não é muito notório.  

 Quanto ao gostar de aprender novas técnicas, fator motivacional 2, a afirmação com 

média mais elevada (3,52) foi a número 10 “Gosto de aprender novas técnicas nas aulas de 

Educação Física” e a que representou pouca motivação e, desta forma, média mais baixa 

(2,76) foi a afirmação 8 “Gosto que o professor proponha tarefas difíceis durante as aulas de 

Educação Física”. Perante isto, comprova-se que os alunos apreciam a abordagem de novas 

atividades nas aulas, no entanto, o grau de dificuldades destas deverá ser básico num primeiro 

contacto. 

 Já o fator motivacional 3, ter um estatuto elevado dentro da turma, indicou que a 

afirmação 12 “Para mim a disciplina de Educação Física é tão importante quanto as outras” é 

bastante significativa (  = 3,52) e que “Obter melhores resultados (correr mais, etc.) que os 

meus colegas, na disciplina de Educação Física, é para mim importante” - afirmação 3 -, não é 

essencial, uma vez que expôs apenas 2,17 valores de média. Não se verificou portanto, pelos 

alunos, diferenças da disciplina de EF para as restantes e que a superioridade a nível das 

destrezas perante os colegas não tem importância.    

 

 Perante todas as respostas obtidas e sua análise, consegue-se compreender que a 

motivação dos alunos para as aulas de EF foi notável, uma vez que o valor máximo de 

resposta era 4 e estes apresentaram 3,29. (Ver tabela 2) 

Tabela 2 – Média e desvio-padrão de todas as respostas 

Total de respostas 

 

3,29±0,97 

  Comparativamente a  este resultado, também Pereira e colaboradores (1998), 

Pimentel e colaboradores (2000) e Mendes (2011 e 2012), mostraram nos seus estudos a 

elevada motivação dos inquiridos para as aulas de EF. 
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 Esta motivação tem na sua constituição motivos distintos, em que os inquiridos nos 

mostraram que atribuem mais importância ao fator motivacional 1, seguindo-se o 4, 2 e 3 

respetivamente. (Ver tabela 3)  

Tabela 3 – Média e desvio padrão de todos os fatores 

Total de fatores 
 

Prática desportiva ou da disciplina de EF (1) 3,40±0,79 

Desenvolvimento de capacidades e habilidades motoras (2) 3,19±0,73 

Realização (3) 2,99±0,95 

Organização do ano letivo (4) 3,33±1,05 

Os alunos revelaram, assim, que a sua motivação para as aulas prende-se inicialmente 

pelo gosto pela disciplina, seguida pela organização do ano letivo, pelo desenvolvimento das 

destrezas perante as atividades propostas e, por fim, pela valorização de todo o processo 

consoante as classificações e as prestações dos colegas.  

Pereira e colaboradores (1998 e 2000) e Lourenço (2012), depararam-se também com 

estes resultados, à exceção do fator motivacional 4. Com a inserção deste último, consegue-

se, desde já, perceber que é um fator extremamente motivador para os alunos, na medida em 

que dita o seu processo de ensino-aprendizagem. 

A partir daqui, e analisando o seu desvio-padrão, é possível observar que foi o fator 

motivacional que apresentou mais diversidade de respostas (  = 1,05). Esta informação não é 

de todo surpreendente, uma vez que a sua categoria inclui uma grande variedade de 

modalidades desportivas, em que a preferência por cada uma delas difere de indivíduo para 

indivíduo.  

 

Após esta análise geral do QMEF tornou-se necessário desvincular os dados 

recolhidos, para ser possível analisar os objetivos pretendidos. Nesse sentido, pode verificar-

se na tabela seguinte (ver tabela 4) a motivação para as aulas de EF dos dois cursos em 

estudo.  

Tabela 4 – Média e desvio padrão por curso 

 Ciências e 

Tecnologias 

Línguas e 

Humanidades 

 3,38±0,97 3,19±0,96 
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Constata-se então que os alunos do curso de CT apresentaram 3,38 valores de média e 

os de LH 3,19, sendo o desvio-padrão de ambos praticamente equivalente. Embora não exista 

diferença com relevância estatística, é de igual forma notória a maior motivação dos alunos de 

CT para as aulas de EF, do que os alunos de LH. 

 

A influência das características sexuais dos sujeitos nos seus rendimentos, perceções 

ou preferências tem sido um assunto com alguma relevância, na medida em que inclui as 

diferenças existentes no que concerne à motivação para as aulas de EF (Fonseca, 1995).  

É nesse sentido que, relativamente à motivação por sexo e curso, o sexo feminino nos 

apresentou  = 3,37 para o curso de CT e  =3,15 para o curso de LH e o sexo masculino  = 

3,39 para o curso de CT e  = 3,25 para o de LH. (Ver tabela 5)  

Tabela 5 – Média e desvio padrão por sexo e curso 

  Ciências e 

Tecnologias 

Línguas e 

Humanidades 

 
 3,37±1,00 3,15±0,94 

 3,39±0,92 3,25±0,99 

Estes resultados vêm assim confirmar os dados da tabela 4, mostrando ainda que 

dentro de cada curso o sexo feminino revela menos motivação que o sexo masculino para as 

aulas de EF. Porém, observa-se que o sexo feminino de CT ostenta valores maiores que o 

sexo masculino de LH, o que fundamenta mais uma vez o assunto abordado anteriormente. 

Estes resultados foram também verificados nos estudos de Mendes (2012) e Lourenço 

(2012), porém Pimentel e colaboradores (2000) verificaram o contrário. Já Pereira e 

colaboradores (1998) e Mendes (2011) não encontraram diferenças entre os sexos. 

 

“Os resultados destas investigações conjugados com a constante e rápida alteração da 

sociedade, das condições sociais, culturais e de ocupação dos tempos livres, incitam uma 

permanente pesquisa desta temática, uma vez que ocorrem alterações significativas nos 

motivos de procura da prática desportiva” (N. Januário, C. Colaço, A. Rosado, V. Ferreira, R. 

Gil, 2012). 

 

Baseado nesta última definição, tornou-se pertinente verificar alguns aspetos que não 

vimos referenciados nos estudos pesquisados, acrescentando assim dados importantes à 

literatura da área. É nesse sentido que se inicia a análise das alterações realizadas ao QMEF, 
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começando por mostrar os valores referentes ao gosto pela abordagem de modalidades 

habituais. (Ver tabela 6)  

Tabela 6 – Média e desvio padrão por sexo e curso relativamente à abordagem de modalidades habituais 

 
 Ciências e 

Tecnologias 

Línguas e 

Humanidades 

 
 3,42±1,09 3,13±1,01 

 3,49±1,00 3,37±1,03 

Esta análise baseou-se nas respostas atribuídas às questões 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 

23, 24 e 25 do instrumento aplicado, em que os alunos de CT mostraram praticamente o 

mesmo valor, apresentando o sexo feminino  = 3,42 e o sexo masculino  = 3,49. Já nos 

alunos de LH, o sexo feminino mostrou  = 3,13 e o sexo masculino  = 3,37.  

 

Relativamente ao gosto pela abordagem de modalidades diferentes do habitual, 

questões 16, 26, 27 e 28, pode observar-se na tabela seguinte que o sexo feminino exibiu  = 

3,85 e o sexo masculino  = 3,40, no curso de CT, e no curso de LH o sexo feminino 

apresentou  = 3,63 e o masculino  = 3,86. (Ver tabela 7)  

Tabela 7 – Média e desvio padrão por sexo e curso relativamente à abordagem de modalidades diferentes do 

habitual 

  Ciências e 

Tecnologias 

Línguas e 

Humanidades 

 
 3,85±1,22 3,63±0,94 

 3,40±1,25 3,86±0,83 

Examinando a tabela 6 e 7 é possível verificar, de uma forma geral, que prevalece a 

preferência por modalidades diferentes do habitual. Tal não se verifica apenas no sexo 

masculino do curso de CT, uma vez que apresentaram maior motivação por modalidades 

habituais em vez de diferentes do habitual. Os valores apresentados tornam, porém, esta 

pequena contradição pouco significativa. 

No curso de LH é possível verificar que o sexo feminino é o menos motivado para as 

modalidades habituais, mas para as diferentes do habitual é o sexo masculino que apresenta 

maior motivação.  

Neste parâmetro, e comparando os dois cursos, é possível observar que para as 

modalidades diferentes do habitual, o sexo masculino de CT é o menos motivado e o sexo
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masculino de LH o mais. Nas modalidades habituais o sexo masculino de CT é o mais 

motivado e o sexo feminino de LH o menos motivado. 

 

No que concerne à organização dos períodos letivos e, mais especificamente, à 

abordagem de apenas uma modalidade desportiva em cada um deles, o sexo feminino mostrou 

 = 1,83 e o sexo masculino  = 1,67, no curso de CT, e o sexo feminino  = 1,87 e o 

masculino  = 2,22 no curso de LH. (Ver tabela 8)  

Tabela 8 – Média e desvio padrão por sexo e curso relativamente à abordagem de apenas uma modalidade por 

período letivo 

  Ciências e 

Tecnologias 

Línguas e 

Humanidades 

 
 1,83±1,04 1,87±0,83 

 1,67±0,65 2,22±1,20 

 

Quanto à abordagem de várias modalidades desportivas por período letivo, os alunos 

de CT apresentaram no sexo feminino  = 3,67 e no sexo masculino  = 3,58 e os de LH no 

sexo feminino  = 3,93 e no sexo masculino  = 3,22. (Ver tabela 9) 

Tabela 9 – Média e desvio padrão por sexo e curso relativamente à abordagem de várias modalidades por 

período letivo 

  Ciências e 

Tecnologias 

Línguas e 

Humanidades 

 
 3,67±0,84 3,93±0,26 

 3,58±0,51 3,22±0,97 

Com os dados anteriores é evidente que os alunos preferem abordar mais do que uma 

modalidade em cada período, o que nos transmite a ânsia de novas aprendizagens ou de 

consolidação de algumas já adquiridas. Observa-se ainda que o sexo masculino de LH na 

tabela 8 é o mais motivado e na tabela 9 o menos motivado. Esta sequência lógica não nos 

permite de igual forma referir que estes alunos preferem apenas uma modalidade por período, 

uma vez que o valor obtido na tabela 9 ultrapassa o da tabela 8. É também interessante 

verificar que o sexo masculino é o mais motivado para apenas uma modalidade e o sexo 

feminino para várias modalidades. Estes dados representam assim a heterogeneidade da turma 

neste parâmetro. 
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Contrariamente a isto, o sexo masculino de CT na tabela 8 é o menos motivado para a 

abordagem de apenas uma modalidade desportiva, mas não o mais motivado para a 

abordagem de várias (ver tabela 9), o que era expectável.  

Assim, verifica-se que o sexo masculino de CT é menos motivado para a abordagem 

de apenas uma modalidade por período, contrariamente ao sexo masculino de LH, que é o 

mais motivado. Quanto a várias modalidades, é no curso de LH que se encontram os mais e 

menos motivados sendo o sexo feminino o mais e o sexo masculino o menos. 

 

De acordo com a preferência por modalidades individuais, consegue-se verificar que o 

sexo feminino de CT apresentou  = 2,83 e o sexo masculino  = 2,67 e o sexo feminino de 

LH apresentou  = 2,47 e o sexo masculino  = 2,78. (Ver tabela 10) 

Tabela 10 – Média e desvio padrão por sexo e curso relativamente à abordagem de modalidades individuais 

  
Ciências e 

Tecnologias 

Línguas e 

Humanidades 

 
 2,83±0,92 2,47±0,92 

 2,67±0,98 2,78±0,97 

 

Nas modalidades coletivas constatou-se no sexo feminino  = 3,72 e no sexo 

masculino  = 3,67, para o curso de CT e no curso de LH  = 3,60 para o sexo feminino e  

= 3,56 para o sexo masculino. (Ver tabela 11) 

Tabela 11 – Média e desvio padrão por sexo e curso relativamente à abordagem de modalidades coletivas 

  
Ciências e 

Tecnologias 

Línguas e 

Humanidades 

 
 3,72±0,57 3,60±0,51 

 3,67±0,49 3,56±0,73 

Os dados recolhidos apresentam um contrassenso, na medida em que o sexo feminino 

de CT é o mais motivado para as modalidades individuais e o mais motivado para as 

modalidades coletivas. Este resultado revela de igual forma uma preferência pelas 

modalidades coletivas, pois o valor obtido para estas é superior ao parâmetro anterior. 

No curso de LH é interessante observar que o sexo feminino é o menos motivado para 

as modalidades individuais e o sexo masculino o menos motivado para as modalidades 

coletivas.
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Desta forma, tornou-se possível apurar que os inquiridos preferem as modalidades 

coletivas às individuais, mostrando também bons valores para este parâmetro. 

Comparando os dados por curso comprova-se que o sexo feminino de CT é o mais 

motivado para modalidades individuais e o sexo feminino de LH o menos motivado. Para as 

modalidades coletivas o sexo feminino de CT é também o mais motivado, como referido 

anteriormente, e o menos motivado é o sexo masculino de LH. 

 

Para realizar uma apreciação da distribuição das UE abordadas no ano de estágio, com 

base nas motivações dos alunos, pode verificar-se que o terceiro período foi o que mais os 

motivou. (Ver tabela 12) 

Tabela 12 – Média e desvio padrão por sexo e curso relativamente à preferência por período letivo 

 
Ciências e 

Tecnologias 

Línguas e 

Humanidades 
 

 

 3,56±0,62 2,80±1,15 
1º Período 

 2,64±0,92 2,78±0,97 

 3,28±0,75 3,07±0,70 
2º Período 

 3,50±0,52 3,11±0,78 

 4,00±0,00 3,80±0,41 
3º Período 

 3,92±0,29 3,44±0,73 

Também se verificou que nos diferentes parâmetros o grau de motivação dos alunos 

para as aulas de EF foi aumentando de período para período, à exceção do sexo feminino de 

CT. Neste, notou-se uma quebra de motivação do 1º período para o 2º, sendo esta depois 

retomada de forma exponencial no 3º (  = 4,00). 

Isto mostra, mais uma vez, que a abordagem de várias modalidades num período 

letivo, juntamente com a inserção de atividades diferentes do habitual, vem claramente 

aumentar a motivação dos alunos para as aulas de EF.  

Em contrapartida, a organização do primeiro período reflete o oposto, na medida em 

que englobou apenas uma modalidade habitual. Sendo este dedicado à ginástica acrobática, 

observa-se ainda que o sexo feminino de ambos os cursos apresentou valores maiores que o 

sexo masculino e que o segundo e terceiro períodos motivaram mais os alunos de CT do que 

os de LH.  

Estas apreciações levam à formulação de uma questão que consideramos pertinente. 

Será que os valores de motivação dos alunos do sexo masculino não seriam mais elevados 

para o primeiro período se, por exemplo, este abordasse a modalidade de futsal? No presente 
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estudo não nos é possível responder a esta questão, uma vez que só a sua aplicação prática nos 

mostraria a resolução, restando-nos apenas refletir sobre ela. 

 

Quanto à questão aberta do instrumento aplicado, as sugestões dos inquiridos 

englobaram a canoagem, a equitação, a escalada, a natação, a orientação, o boxe, o ciclismo, o 

golfe, o hóquei, o judo, o rappel, o ténis, o ténis de mesa, o yoga e o zumba, para além de um 

aprofundamento e diversidade de modalidades adaptadas.  

Como se pode verificar, algumas destas sugestões não seriam possíveis de lecionar na 

escola, uma vez que esta não possui infraestruturas para tal. No entanto, com um trabalho 

conjunto entre o corpo docente e administrativo da escola, a diversidade de atividades 

propostas teria uma estruturação adequada à sua abordagem neste meio, consoante a sugestão 

que elaboramos. 

 

8. CONCLUSÕES 

Este estudo apresentou os participantes essenciais para a obtenção dos resultados 

consoante os objetivos pretendidos, no entanto, as suas conclusões não deverão ser 

generalizadas para investigações equivalentes, uma vez que a base de estudo difere de 

investigação para investigação, juntamente com as motivações dos pesquisados.  

Relativamente ao instrumento aplicado, e de acordo com as alterações a este 

realizadas, considera-se importante que haja uma possibilidade de alterar ou adaptar o QMEF 

a outros estudos, tornando-o mais abrangente, uma vez que a inserção de um novo fator se 

verificou bastante relevante para os inquiridos. 

Perante a vasta apresentação, análise e discussão dos resultados atrás descrita, pode-se 

concluir que com a planificação, organização e aplicação das UE do ano letivo 2015/2016, a 

motivação dos alunos para as aulas de EF foi notável, verificando-se mais efusiva no sexo 

masculino do que no sexo feminino. 

 Verificou-se também que a motivação para as aulas diferiu do curso de CT para o 

curso de LH, em que os alunos do primeiro foram mais motivados que os alunos do segundo, 

comprovando assim a hipótese 1. 
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Relativamente à hipótese 2 denotou-se uma preferência geral dos alunos por 

modalidades diferentes do habitual, comprovando que existem diferenças entre estes fatores. 

 Confirmando a hipótese 3, os inquiridos expuseram que preferem abordar mais do que 

uma modalidade desportiva por período letivo, do que apenas uma. 

 De acordo com a organização dos períodos letivos, os alunos mostraram-se mais 

motivados para as aulas no último período, seguindo-se o segundo e por fim o primeiro. Neste 

sentido, a sua estrutura vem confirmar a existência de diferenças motivacionais tendo por base 

as suas matérias. 

Para confirmar a hipótese 5, e segundo os dados recolhidos, verificou-se uma 

preferência por modalidades coletivas relativamente às individuais. 

 A aplicação deste estudo mostra que, embora os alunos tenham estado motivados para 

as aulas, a planificação anual poderia ter sido mais ajustada aos alunos. Nesse sentido, os 

resultados aqui obtidos permitirão uma preparação do ano letivo seguinte mais adequada, 

onde se pretende manter e/ou elevar a motivação dos seus intervenientes. 
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ANEXO 1 – Exemplo de UD 

 

UNIDADE DIDÁCTICA DE GINÁSTICA ACROBÁTICA 

 

 

Professor Orientador: José Pires       

Professor Estagiário: Tatiana Araújo 
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POPULAÇÃO 

ALVO 

Ano / Turma  
 

 

 

 
CRITÉRIOS 

DE 

AVALIAÇÃO  

Domínio Cognitivo 

15% 
Teste Teórico 15% 

Idade máxima 

Idade mínima 

Média de idades 

 
Domínio Sócio Afetivo 

25% 

Aulas Práticas Realizadas 10% 

Outros Comportamentos/ 

Atitudes 
15% 

Masculino  
Domínio Psico-Motor 

60% 

Avaliação das Destrezas 45% 

Feminino  Teste Prático 15% 

 

 

 

 

 

CARACTERIZAÇÃO 

DOS 

RECURSOS 

 

 

Temporais 

 

Início 5 de outubro de 2015  

Fim 17 de dezembro de 2015 

Nº Aulas 22 aulas de 90' (segundas e quintas -feiras das 10:05h às 11:35h) 

Materiais 
Instalações 1/3 do Pavilhão Gimnodesportivo da Escola Secundária Morgado de Mateus 

Material Computador; Projetor; Colchões; Aparelhagem de música/Colunas de som 

Humanos 
Professores 

José Pires - Professor orientador; Tatiana Araújo - Responsável pela lecionação da 

disciplina 

Alunos e Assistentes operacionais 

DEFINIÇÃO 

DE 

OBJETIVOS 

Domínio 

Cognitivo 

Compreende e desempenha corretamente as funções, quer como base quer como volante, na 

sincronização dos diversos elementos acrobáticos e coreográficos;  

Conhece e efetua com correção técnica as pegas, os montes e desmontes ligados aos elementos 

acrobáticos a executar. 

Domínio 

Sócio afetivo 

Coopera com os companheiros nas ajudas e correções que favoreçam a melhoria das suas prestações, 

preservando sempre as condições de segurança. 

Domínio 

Psico-Motor 

Elabora, realiza e aprecia uma coreografia musicada (sem exceder os três minutos), utilizando diversas 

direções e sentidos, combinando afundos, piruetas, rolamentos, passo troca-passo, tesouras (saltos), 

posições de equilíbrio e outras destrezas gímnicas à sua escolha, incluindo os elementos técnicos 

abordados, com coordenação e fluidez de movimentos. 
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Aula Data Local Objetivo Específico Estratégias Função Didática Material 

1-2 5 Out Sala 4.2 – Bloco 4  

Avaliar diagnosticamente 

os alunos; Apresentar a 

modalidade; Entregar o 

estudo de turma; 

Apresentar o programa 

regiprof;  

Questionamento oral para 

avaliação diagnóstica; 

Documento audiovisual 

(Power Point); 

Questionário para estudo 

de turma  

Controlo e Avaliação; 

Introdução e Estimulação 

Papel e 

caneta; 

Computador/

Projetor 

3-4 8 Out 
1/3 do Pavilhão 

Gimnodesportivo  

Domínio de pegas; 

Domínio de montes e 

desmontes 

Grupos de 2 alunos;  

Grupos de 4 alunos  
1ª Transmissão/Assimilação 10 Colchões 

5-6 12 Out 
1/3 do Pavilhão 

Gimnodesportivo  

Domínio de montes e 

desmontes;  

Domínio de duplas;  

Domínio de exercícios 

individuais 

Grupos de 3 alunos; 

Individualmente  

Consolidação e Domínio 

1ª Transmissão/Assimilação 

 

10 Colchões 

7-8 15 Out 
1/3 do Pavilhão 

Gimnodesportivo  

Domínio de exercícios 

individuais; 

Domínio de duplas 

Individualmente; 

Grupos de 3 alunos 
 1ª Transmissão/Assimilação 10 Colchões 

9-10 19 Out 
1/3 do Pavilhão 

Gimnodesportivo  

Domínio de exercícios 

individuais; 

Domínio de duplas 

Individualmente; 

Grupos de 3 alunos 

Consolidação e Domínio; 

 1ª Transmissão/Assimilação 
10 Colchões 

11-12 22 Out 
1/3 do Pavilhão 

Gimnodesportivo  
Domínio de trios Grupos de 3 alunos 1ª Transmissão/Assimilação 10 Colchões 

13-14 26 Out 
1/3 do Pavilhão 

Gimnodesportivo  

Domínio de exercícios 

individuais;  

Domínio de trios 

Individualmente; 

Grupos de 3 alunos 

Consolidação e Domínio;  

1ª Transmissão/Assimilação 

4 Cones; 

10 Colchões 

15-16 29 Out 
1/3 do Pavilhão 

Gimnodesportivo  

Domínio de exercícios 

individuais; 

Domínio de trios 

Individualmente; 

Grupos de 3 alunos 

Consolidação e Domínio;  

1ª Transmissão/Assimilação 

4 Cones; 

10 Colchões 

17-18 2 Nov 
1/3 do Pavilhão 

Gimnodesportivo  
Domínio de quadras Grupos de 4 alunos  1ª Transmissão/Assimilação 

4 Cones; 

12 Colchões 
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19-20 5 Nov 
1/3 do Pavilhão 

Gimnodesportivo  

Domínio de exercícios 

individuais; 

Domínio de quadras 

Individualmente; 

Grupos de 5 alunos 

Consolidação e Domínio; 

1ª Transmissão/Assimilação 

4 Cones; 

12 Colchões 

21-22 9 Nov 
1/3 do Pavilhão 

Gimnodesportivo  

Domínio de pirâmides de 

5 elementos 
Grupos de 6 alunos 1ª Transmissão/Assimilação 

4 Cones; 

15 Colchões 

23-24 12 Nov 
1/3 do Pavilhão 

Gimnodesportivo  

Domínio de pirâmides de 

5 elementos 
Grupos de 6 alunos 1ª Transmissão/Assimilação 

4 Cones; 

15 Colchões 

25-26 16 Nov 
1/3 do Pavilhão 

Gimnodesportivo  

Domínio de pirâmides de 

6 elementos 
Grupos de 6 alunos 1ª Transmissão/Assimilação 

4 Cones; 

15 Colchões 

27-28 19 Nov Acompanhar os alunos ao corta-mato escolar – fase local 

29-30 23 Nov 

1/3 do Pavilhão 

Gimnodesportivo  

Elaborar e praticar a coreografia final 

Consolidação e Domínio 
4 Cones; 

30 Colchões 

31-32 26 Nov 

Exercitar a coreografia final 33-34 30 Nov 

35-36 3 Dez 

37-38 7 Dez Sala 3.1 – Bloco 3 Avaliar o domínio cognitivo: teste teórico Controlo e Avaliação 
Teste; 

Papel e caneta 

39-40 10 Dez 
1/3 do Pavilhão 

Gimnodesportivo  
Avaliar o domínio psico-Motor: teste prático Controlo e Avaliação 30 Colchões 

41-42 14 Dez Sala 4.2 – Bloco 4  Auto Avaliação Controlo e Avaliação 

Computador/

Projetor; 

Papel e caneta  
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ANEXO 2 – Exemplo de Avaliação Diagnóstica 

Contexto de jogo 

(30% - 6v)

F
le

ti
r 

p
er

n
as

 -
 u

m
a 

à 
fr

en
te

 d
a 

o
u

tr
a 

(1
v

)

C
o
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r 
u

m
a 

m
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n

te
 e

 o
u

tr
a 

at
rá

s 
(0

,5
v

)

R
ec

o
lh
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 a

 b
o
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 c

o
m
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s 

d
u

as
 m

ão
s 

(1
v

)

O
lh
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a 

a 
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 (
0

,5
v

)

S
eg
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r 
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 c
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s 

(1
v

)

T
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n
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o
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o
la
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o
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o
 d

o
 t

ro
n

co
 (

1
,5

v
)

C
o

rr
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ar

a 
a 

fr
en

te
 (

0
,5

v
)

S
eg

u
ra

r 
a 

b
o
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 c

o
m

 a
s 

d
u

as
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ão
s 

(0
,5

v
)

O
lh

ar
 p

ar
a 

o
n

d
e 

se
 v

ai
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as
sa

r 
(1

v
)

R
o

ta
çã

o
 d

o
 t
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n
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 e

 d
o

s 
b

ra
ço

s 
(2

v
)

T
er

m
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 b
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s 
e 

ca
b

eç
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- 
o

n
d

e 
fe

z 
o

 p
as

se
 (

0
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v
)

B
ra

ço
s 

v
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o

s 
p

ar
a 

o
n

d
e 

v
em

 o
 p

as
se

 (
2

v
)

M
ão

s 
ab

er
ta

s 
(1

v
)

A
p

an
h

ar
 a

 b
o

la
 c

o
m

 a
s 

d
u

as
 m

ão
s 

(1
v

)

Mudanças de 

direção           

Fintas de corpo      

e de passe      

Noção de 

Profundidade 

Defesa em Linha 

Cruzamento 

Verdadeiro      

Passe e vai nas 

costas                  

(1 - 6v)

1 0

2 0

4 0

5 0

6 0

7 0

8 0

9 0

10 0

11 0

12 0

13 0

14 0

15 0

16 0

17 0

18 0

19 0

20 0

21 0

22 0

23 0

24 0

25 0

26 0

27 0

28 0

29 0

30 0

31 0

√ Legenda:

√

×

Nº Nome

Apanhar bola do 

chão (15% - 3v)

Pega e Corrida 

com bola   

(15% - 3v)

Classificação 

consoante número 

de ponderações 

executadas

Legenda:

Não executa

Classificação 

(20 v) 

Passe de Dedos  

(25% - 4v)

Receção    

(25% - 4v)

Ações Técnico - Táticas

Executa com erros

Executa

U.D de Râguebi

Ano Letivo 2015/16

Turma:



 

86 

 



AGRUPAMENTO DE ESCOLAS MORGADO DE MATEUS 
Escola Secundária/3 Morgado de Mateus 

Núcleo de Estágio 
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ANEXO 3 – UD de Jogos Desportivos 

 

UNIDADE DIDÁTICA DE JOGOS DESPORTIVOS 
 

 

Professor Orientador: José Pires       

Professora Estagiária: Tatiana Araújo 
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POPULAÇÃO 

ALVO 

Ano / Turma  
 

 

 
CRITÉRIOS 

DE 

AVALIAÇÃO  

Domínio Cognitivo 

15% 
Questionamento em aula 15% 

Domínio Sócio Afetivo 

25% 

Aulas Práticas Realizadas 10% 
Idade máxima/ 

Média de idades 
 Outros Comportamentos/ 

Atitudes 
15% 

Masculino  Domínio Psico-Motor 

60% 
Avaliação das Destrezas 60% 

Feminino  
 

 

 

 

 

 
CARACTERIZAÇÃO 

DOS 

RECURSOS 

 

 

Temporais 

 

Início 4 de abril de 2016 

Fim 9 de junho de 2016 

Nº Aulas 18 aulas de 90' (segundas e quintas-feiras das 10:05h às 11:35h) 

Materiais 

Instalações 1/3 do Pavilhão Gimnodesportivo da Escola Secundária Morgado de Mateus 

Material 

Volantes; bolas; raquetes; balizas; cestos; redes; postes; coletes; cones/sinalizadores; 

boccas; fitas de marcação de campo; cordas; óculos de natação; algodão; fita-cola; 

colchões; balizas de marcação; cartões de controlo; mapa do percurso; apito 

Humanos 
Professores 

José Pires - Professor orientador; Tatiana Araújo - Responsável pela lecionação da 

disciplina 

Alunos e Assistentes operacionais 

DEFINIÇÃO 

DE 

OBJETIVOS 

Domínio 

Cognitivo 

Conhece o objetivo do jogo, a função e o modo de execução das ações técnico-táticas e as leis do jogo 

abordadas em anos anteriores.  

Domínio 

Sócio afetivo 

Coopera com os companheiros para o alcance do objetivo dos Jogos Desportivos Coletivos, realizando 

com oportunidade e correção, as ações técnico-táticas elementares em todas as funções, conforme a 

oposição em cada fase do jogo, aplicando as regras, não só como jogador, mas também como árbitro. 

Aceita as decisões da arbitragem e trata com igual cordialidade e respeito os companheiros e os 

adversários, evitando ações que ponham em risco a sua integridade física, mesmo que isso implique 

desvantagem no jogo. 

Domínio 

Psico-Motor 

Realiza com oportunidade e correção global, em situação de jogo e/ou em exercícios-critério, as ações 

técnico-táticas ofensivas e defensivas. 

Realiza com oportunidade e correção as ações técnico-táticas elementares dos jogos de raquetes, 

garantindo a iniciativa e ofensividade em participações individuais e a pares, aplicando as regras. 
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Aula Data Local Objetivo Específico Estratégias Função Didática Material 

1-2 4 Abr 

1/3 do Pavilhão 

Gimnodesportivo 

Apresentar os critérios de 

avaliação e a modalidade 

de Andebol; Avaliação 

diagnóstica 

Apresentação e 

questionamento oral; 

Jogo Formal 

Introdução e Estimulação 

Controlo e Avaliação 

Quadro; Balizas; Coletes; 

Cones/Sinalizadores; Bola 

3-4 7 Abr 

Domínio das ações 

coletivas ofensivas e 

defensivas; 

Exercícios-critério;  

Jogos condicionados 
1ª Transmissão/Assimilação 

Balizas; Coletes; 

Cones/Sinalizadores; Bolas 

5-6 11 Abr 
Domínio do Jogo Formal 

de Andebol 
Torneio Intra-turma Consolidação e Domínio 

Balizas; Coletes; 

Cones/Sinalizadores; Bola 

7-8 14 Abr Visita de Estudo (Física e Química) 

9-10 18 Abr 1/3 do Pavilhão 

Gimnodesportivo  

Domínio do Jogo Formal 

de Badmington 
Torneio Intra-turma Consolidação e Domínio 

Volantes; raquetes; rede; 

cones 11-12 21 Abr 

------- 25 Abr Feriado Nacional (Dia da Liberdade) 

13-14 28 Abr 

1/3 do Pavilhão 

Gimnodesportivo 

Domínio do Jogo Formal 

de Voleibol 

Torneio Intra-turma 

Consolidação e Domínio 
Bola; rede; postes; 

cones/sinalizadores  15-16 2 Mai 

17-18 5 Mai Domínio do Jogo de 

Boccia  
Introdução e Estimulação 

Boccas; fitas de marcação 

de campo; cordas 19-20 9 Mai 

21-22 12 Mai Domínio do Jogo Formal 

de Futsal 
Consolidação e Domínio 

Bola; balizas; coletes; 

cones/sinalizadores 23-24 16 Mai 

25-26 19 Mai Domínio do Jogo Formal 

de Basquetebol 

Bola; cestos; coletes; 

cones/sinalizadores  27-28 23 Mai 

------- 26 Mai Feriado Nacional (Corpo de Deus) 

29-30 30 Mai 

1/3 do Pavilhão 

Gimnodesportivo  

Domínio do Jogo de 

Goalball 
Torneio Intra-turma 

Introdução e Estimulação 

Bola; óculos de natação; 

algodão; cordas; fita-cola; 

cones/sinalizadores 

31-32 2 Jun 
Domínio das técnicas base 

do Karaté 

Exercícios-critério; 

Jogos lúdicos 
------------------------- 

33-34 6 Jun Auto avaliação; Questionário do estudo Controlo e Avaliação Documento correspondente 
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ANEXO 4 – Exemplo de Avaliação Formativa 

 

Nº Nome

1
º 

R
eg

si
to

2
º 

R
eg

is
to

3
º 

R
eg

is
to

C
la

ss
if

ic
aç

ão
 T

o
ta

l

1 15 15 16 15,3

2 15 16 16 15,7

4 17 18 17 17,3

5 15 16 16 15,7

6 15 15 16 15,3

7 13 13 13 13,0

8 15 16 16 15,7

9 12 13 13 12,7

10 15 15 16 15,3

11 12 12 12 12,0

12 12 12 13 12,3

13 15 16 16 15,7

14 0 0 0 0,0

15 15 15 15 15,0

16 15 16 16 15,7

17 14 14 14 14,0

18 15 15 16 15,3

19 15 15 16 15,3

20 13 14 14 13,7

21 14 14 15 14,3

22 14 14 15 14,3

23 15 16 16 15,7

24 15 16 16 15,7

25 14 14 14 14,0

26 16 17 17 16,7

27 13 14 14 13,7

28 13 13 14 13,3

29 17 17 17 17,0

30 14 15 15 14,7

31 15 15 16 15,3

D. Psicomotor                      

Destrezas               

(45% - 9 val)

Ano Letivo 2015/16

U.D de Corfebol

Turma:
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ANEXO 5 – Exemplo de Avaliação Prática 

 

 

 

Exercício Ritmo Postura 

 individual musical corporal

(20% - 4 v) (30% - 6 v) (5% - 1 v) (15% - 3 v) (20% - 4 v) (10% - 2 v) (100% - 20 v)

Criatividade

G

r

u

p

o

 

5

G

r

u

p

o

 

3

G

r

u

p

o

 

4

G

r

u

p

o

 

1

G

r

u

p

o

 

2

Nota Final

Parâmetros de avaliação

MédiaFiguras Sequência

Nome do aluno

U.D de ACROBÁTICA

Ano Letivo 2015/16

Turma:
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ANEXO 5 – Exemplo de Avaliação Prática (continuação) 

 

(1 v = 20 valores) Figuras novas Caracterização Música Olhar para a frente Alinhamento dos segmentos  (2 v = 20 valores)

TOTAL (40% - 8 v) (30% - 6 v) (30% - 6 v) (30% - 6 v)  corporais (70% - 14 v) TOTAL

Legenda: Legenda: Legenda: Bás 0-10 val

Básico 0-10 valores Básico 0-10 val Sim - 20 valores Ele 11-15 val

Elementar 11-15 valores Elementar 11-15 val Não - 0 valores Ava16-20 val

Avançado 16-20 valores Avançado 16-20 val

G

r

u

p

o

 

2

G

r

u

p

o

 

3

G

r

u

p

o

 

1

G

r

u

p

o

 

4

G

r

u

p

o

 

5

Figuras  (6 v = 20 valores)

TOTAL

Exercício Individual (4 v = 20 valores)

TOTAL
Avançado ElementarBásico

Nome do aluno

Postura Corporal (4 v = 20 valores)

TOTAL
PirâmidesQuadrasTriosDuplas

TOTALSoma
Ritmo musical SequênciaCriatividade (3 v = 20 valores)
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ANEXO 6 – Exemplo de Avaliação Sumativa 

 

 

D. Cognitivo 

(15% - 3 val)

Nº Nome

D
ad

as
 P

ro
fe

ss
o

r

F
al

ta
s 

A
lu

n
o
s

R
ea

li
za

d
as

 A
lu

n
o
s

%
 A

u
la

s 
R

ea
li
za

d
as

C
la

ss
if

ic
aç

ão

A
te

n
çã

o

R
el

a.
 i
n

te
rp

es
so

ai
s

E
m

p
en

h
o

R
es

p
o

n
 -

 p
o

n
tu

al
i

T
o

ta
l

1
º 

R
eg

si
to

2
º 

R
eg

is
to

3
º 

R
eg

is
to

C
la

ss
if

ic
aç

ão
 T

o
ta

l

1 0,0

2 0,0

4 0,0

5 0,0

6 0,0

7 0,0

8 0,0

9 0,0

10 0,0

11 0,0

12 0,0

13 0,0

14 0,0

15 0,0

16 0,0

17 0,0

18 0,0

19 0,0

20 0,0

21 0,0

22 0,0

23 0,0

24 0,0

25 0,0

26 0,0

27 0,0

28 0,0

29 0,0

30 0,0

31 0,0

Parâmetros

D. Sócio-Afectivo                                                                                                         

(25% - 5 val)

D. Psicomotor                      

(60% - 12 val)

Aulas P. Realizadas                                          

(10% - 2 val)

Outros Comps/Atitu                                

(15% - 3 val)

Teste Teórico 

(15%)                                 

3 valores

Destrezas               

(45% - 9 val)

Teste 

Prático    

(15%)           

3 val

Domínio   

Sócio - 

Afectivo        

5 val

Domínio 

Cognitivo  

3 val

Domínio 

Psicomotor  

12 val

A
u

to
 A

v
al

ia
çã

o

Class 

Final                  

UD

Ano Letivo 2015/16

U.D de Râguebi

Turma:



 

98 



PLANO DE AULA 
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ANEXO 7 – Exemplo de PA 

 

 

 

 

Legenda 

Alunos Deslocamento Sinalizador 

Professora Passe Baliza 

Bola Drible Finalização 
  

Ano:  Turma: Data:  Função didática: 

1ª Transmissão/Assimilação Aula n.º:  Aula da U.D:  

Espaço: 1/3 do pavilhão Duração: 90 minutos Modalidade: 

Andebol N.º alunos:  Hora: 10:05 – 11:35 

Professor: José Pires Prof. Estagiário: Tatiana Araújo 

Material: Balizas/varas; coletes; cones; sinalizadores; bolas 

Objetivos específicos da aula: Domínio das ações coletivas ofensivas e defensivas 

Conteúdos: posição-base; passe de ombro; passe picado; passe de pulso; drible de proteção; 

drible de progressão; remate em apoio; remate em suspensão; fintas/mudanças de direção; 

desarme; interceção; atitude base ofensiva e defensiva; deslocamentos ofensivos e defensivos; 

controlo do adversário  

Objetivo 

Operacional 
Ação Contexto Critérios de êxito 

1 

Ações 

coletivas 

ofensivas 

Em grupos no 

espaço da aula 

 Desarme/interceção tendo em vista a 

recuperação da posse de bola; 

 Contra-ataque rápido e apoiado (passe 

rápido, longo e preciso; isolado deve 

driblar e rematar; marcado deve passar a 

bola a um colega melhor posicionado 

ofensivamente) 

 Bloqueio (fixar um defesa para libertar 

a ação de um colega de equipa) 

 Combinações simples (passa e entra; 

cruzamento) 

2 

Ações 

coletivas 

defensivas 

 Recuar para o meio-campo defensivo 

 Marcação individual (dificultar a ação 

adversária) 

 Organizar a defesa (acompanhar a 

circulação da bola e dos jogadores; 

colocar-se entre o atacante e a baliza; 

travar a finalização com o bloco; apoiar 

os colegas de equipa verbalmente) 
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T. Total 

T. Parcial 
Sequência Descrição / Estratégias Esquema 

10:05h 

10’ 
Tempo de balneário 

10:15h 

 

 
 

2’ Instrução 

Inicial 

A professora realiza a 

chamada sempre que um 

aluno lhe indica o seu 

número. Faz uma breve 

revisão dos conteúdos 

abordados na aula anterior e 

dá a conhecer o objetivo da 

aula. 

e 
 

 

 

 

10:17h 

1’ 
Tempo de transição, instrução e organização 

10:18h 
 

 

 

 

 

20’ Aquecimento 

 Corrida lenta com 

exercícios de mobilização 

articular 

 Exercícios de reforço 

muscular 

 Grupos de 2 alunos. No 

espaço da aula os alunos irão 

dispor-se frente-a-frente e 

exercitar os três tipos de 

passes. Durante a sua 

execução vão ainda realizar 

deslocamentos frontais, 

dorsais e laterais para tornar 

o exercício mais dinâmico. 

 

10:38h 

4’ 
Tempo de transição, instrução e organização 

10:42h 

 

 

 

 
15’ 

Objetivo 

Operacional 1 

e 2 

Grupos de 6 alunos. No 

espaço da aula cada grupo, 

irá colocar-se nas 

extremidades da linha final, 

orientados para a linha 

central. Outros 4 colegas irão 

ter a função de defesas e irão 

colocar-se junto da linha de 

6m de cada área de baliza. 

Em cada meio-campo, um 

grupo terá bola e o outro não. 

Quem tem bola irá passar ao 

colega do grupo que não tem 

bola e de seguida irão até à 

linha central, um em corrida e 

outro em drible. Assim que 

chegam perto da linha central 

q 
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trocam a bola entre si e 

tentam finalizar. No final do 

exercício quem atacou fica a 

defender e os defesas passam 

a atacantes, colocando-se no 

final das colunas. Devem 

trocar de posições no 

decorrer do exercício.  

10:57h 

3’ 
Tempo de transição, instrução e organização 

11:00h 

 

 

 
 

20’ 

Objetivo 

Operacional 1 

e 2 

Turma dividida em 4 equipas. 

Em cada meio-campo, os 

alunos irão realizar jogo 6x6. 

Um grupo ataca e o outro 

defende. Os atacantes devem 

trocar a bola entre si, 

procurando espaço para 

finalizar. Se o remate for 

concretizado continuam a 

atacar, se não for 

concretizado ou o ataque for 

intercetado, passam a 

defender e os colegas a 

atacar. 
q 

11:20h 

3’ 
Tempo de transição, instrução e organização do material 

11:23h 

 

 

2’ Balanço Final 

A professora questiona os 

alunos acerca dos conteúdos 

da aula e realiza transfer para 

a aula seguinte. 

 

11:25h 

10’ 
Tempo de Balneário (Fim da aula – 11:35h) 

101  
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ANEXO 8 – QMEF 

QUESTIONÁRIO DE MOTIVAÇÃO PARA A EDUCAÇÃO FÍSICA (QMEF: PEREIRA, P. 

ET AL 1998), com adaptação à investigação realizada 

 

Conforme o estágio pedagógico realizado para obtenção do grau de mestre em Ensino da 

Educação Física nos Ensinos Básico e Secundário na Universidade de Trás-os-Montes e Alto 

Douro, é extremamente importante o preenchimento deste documento, na medida em que a sua 

concretização depende dos dados aqui recolhidos. Para isso, este estudo pretende verificar a 

motivação dos alunos para as aulas de Educação Física, tendo por base a constituição e organização 

das unidades de ensino (modalidades) por período letivo.  

Seguidamente irás encontrar um quadro com afirmações, às quais deves responder numa 

escala de 1 a 5, em que 1 = discordo totalmente; 2 = concordo pouco; 3 = concordo; 4 = 

concordo totalmente e 5 = não sei. Para o seu preenchimento deves apenas selecionar, com um 

círculo, UM NÚMERO de resposta e preenchê-las TODAS. O número 5 diz respeito à não 

abordagem da modalidade em questão.  

Não existem respostas corretas ou erradas, tratando-se apenas de uma recolha da tua opinião 

acerca das aulas de Educação Física. O questionário é anónimo e confidencial, tendo apenas eu 

acesso a ele. 

Obrigada, desde já, pela tua colaboração. 

A investigadora 

Tatiana Araújo 

 

Sexo: F___ M___ Curso:__________________________________________________ 

     

Estou motivado(a) para as aulas de Educação Física porque: 

 

1 Penso que nas aulas de Educação Física o tempo passa depressa. 1 2 3 4  

2 Nas aulas de Educação Física eu sou empenhado(a). 1 2 3 4  

3 

Obter melhores resultados (correr mais, etc.) que os meus 

colegas, na disciplina de Educação Física, é para mim 

importante. 

1 2 3 4  

4 Gosto de fazer exercício físico. 1 2 3 4  

5 
Sempre que um colega consegue realizar corretamente uma 

tarefa difícil na aula de Educação Física, eu admiro-o. 
1 2 3 4  

6 Quando vou para as aulas de Educação Física sinto-me contente. 1 2 3 4  

7 
Obter uma boa nota na disciplina de Educação Física é algo que 

me preocupa. 
1 2 3 4  

8 
Gosto que o professor proponha tarefas difíceis durante as aulas 

de Educação Física. 
1 2 3 4  
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9 
Se na escola aumentassem o número de horas semanais de 

Educação Física ficava contente. 
1 2 3 4  

10 Gosto de aprender novas técnicas nas aulas de Educação Física. 1 2 3 4  

11 
Para mim é importante que as aulas sejam relativamente intensas 

para melhorar as minhas capacidades motoras (força, etc.). 
1 2 3 4  

12 
Para mim a disciplina de Educação Física é tão importante 

quanto as outras. 
1 2 3 4  

13 Gosto das aulas de Educação Física. 1 2 3 4  

14 Gosto das matérias ensinadas nas aulas de Educação Física. 1 2 3 4  

15 Gosto de abordar a modalidade de Voleibol. 1 2 3 4 5 

16 Gosto de abordar a modalidade de Voleibol Sentado. 1 2 3 4 5 

17 Gosto de abordar a modalidade de Ginástica. 1 2 3 4 5 

18 Gosto de abordar a modalidade de Ginástica Acrobática. 1 2 3 4 5 

19 Gosto de abordar a modalidade de Atletismo. 1 2 3 4 5 

20 Gosto de abordar a modalidade de Basquetebol. 1 2 3 4 5 

21 Gosto de abordar a modalidade de Râguebi. 1 2 3 4 5 

22 Gosto de abordar a modalidade de Corfebol. 1 2 3 4 5 

23 Gosto de abordar a modalidade de Badminton. 1 2 3 4 5 

24 Gosto de abordar a modalidade de Futsal. 1 2 3 4 5 

25 Gosto de abordar a modalidade de Andebol. 1 2 3 4 5 

26 Gosto de abordar a modalidade de Boccia. 1 2 3 4 5 

27 Gosto de abordar a modalidade de Goalball. 1 2 3 4 5 

28 Gosto de abordar a modalidade de Karaté. 1 2 3 4 5 

29 Gosto de aprender várias modalidades num período. 1 2 3 4  

30 Gosto de ter apenas uma modalidade por período. 1 2 3 4  

31 Gostei do 1º período. 1 2 3 4  

32 Gostei do 2º período. 1 2 3 4  

33 Gostei do 3º período. 1 2 3 4  

34 Gosto de abordar modalidades individuais. 1 2 3 4  

35 Gosto de abordar  modalidades coletivas. 1 2 3 4  

 

36. Se na escola fosse possível abordar modalidades diferentes do habitual, que outras modalidades 

gostarias de ter? 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

 

 


