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Introdução 
 

O Relatório Final de Estágio foi desenvolvido no âmbito do Estágio 

Pedagógico, do Mestrado em Educação Física nos Ensinos Básico e Secundário, da 

Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, com vista à obtenção de grau de 

Mestre. 

Segundo Piéron (1996), o estágio pedagógico é o momento de confrontação 

com a realidade, de colocar em prática e ação todos os conhecimentos adquiridos 

durante o percurso de formação inicial e ser capaz de os adaptar aos alunos e ao 

contexto em que o processo ensino/aprendizagem decorre. 

Neste sentido, sendo a última etapa do longo processo de formação de um 

professor, é no estágio onde se aplicam todos os conhecimentos adquiridos ao longo 

da formação académica e pessoal, através de todas as experiencias, do 

desenvolvimento competências e do verdadeiro contato com o mundo real para o qual 

o estudante estagiário se preparou ao longo dos anos. 

O estágio apresentado no presente documento decorreu na Escola Secundária 

de Barcelinhos, em Barcelos, no ano letivo 2015/2016 com um núcleo de dois 

estagiários de Educação Física. Foi com uma turma do 10º ano de escolaridade, onde 

se realizou todo o planeamento, realização e avaliação durante dois períodos 

Neste relatório é necessário realizar um balanço de forma descritiva e 

organizada de modo a demonstrar todo o trabalho executado, ou seja, todo o processo 

de ensino, desde o planeamento até à prática de ensino/aprendizagem. Todo o 

documento é composto por uma sustentação teórica com base em autores 

conceituados na temática em estudo de forma a suportar as experiências relatadas.  

O Relatório de Estágio Pedagógico encontra-se organizado por dois capítulos. 

O capítulo I representa uma análise reflexiva sobre todas as atividades e 

experiências desenvolvidas ao longo de todo o percurso. Este encontra-se dividido em 

três partes fundamentais, a primeira refere-se a dimensão pessoal onde estão 

descritas as expetativas e conclusões do estágio. A segunda parte realça a tarefa 

ensino/aprendizagem, que inclui o planeamento anual, os planos de aula, unidades 

didáticas e práticas e ensino supervisionada. A terceira e última parte refere-se à 

relação escola-meio, visando todas as tarefas e atividades desenvolvidas dentro e fora 

da escola, bem como o Desporto Escolar, Atividades de Grupo e Educação Física. 

Inclui ainda o Estudo de Turma com as caraterísticas, os procedimentos e conclusões 

de cada um dos alunos da turma de 10º ano. 
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O capítulo II é de caráter científico onde é apresentado um estudo realizado 

com os alunos do Desporto Escolar de quatro modalidades distintas, denominado por 

“A Influência do Desporto Escolar no Rendimento Escolar e Vida dos Alunos”. 

É de extrema importância perceber que aos professores são exigidas um 

conjunto de várias e complexas funções que implicam a necessidade de elaborar uma 

previsão daquilo que se vai executar, ou seja, procurar respostas para as exigências 

do processo ensino-aprendizagem. 
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Resumo 
 
O presente Relatório de Estágio é de extrema importância na medida em que 

possibilita uma análise reflexiva sustentada por autores de renome. Tem como objetivo 

descrever todas as experiências vivenciadas, enquanto professora estagiária, ao longo 

do ano letivo 2015/2016 inserido no Mestrado de Ensino da Educação Física nos 

Ensinos Básico e Secundário da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, Vila 

Real. 

Durante o estágio os momentos de partilha e aprendizagens foram constantes. Um 

processo evolutivo que chega agora ao fim com um balanço verdadeiramente positivo. 

Neste relatório transmito todas as vivências, dificuldades, dúvidas, metas definidas, 

soluções encontradas e estratégias que contribuíram para a minha evolução 

pedagógica. 

O Estágio Pedagógico decorreu na Escola Secundária de Barcelinhos, em Barcelos, 

sendo sempre acompanhada e orientada pelo Professor Cooperante José Cruz.  

Este relatório está dividido em dois capítulos sendo que o primeiro está dividido em 

três partes fundamentais, inicialmente a dimensão pessoal e institucional, a segunda 

parte é relativa a tarefa ensino-aprendizagem, que consiste nos planos de aula, 

unidades didáticas, planeamentos, à prática de ensino supervisionada. Por último a 

relação escola-meio, onde visa todas as atividades realizadas e a caraterização da 

turma 10º A  

O segundo capítulo diz respeito a um estudo realizado com os alunos do Desporto 

Escolar da Escola Secundária de Barcelinhos, denominado por “ A Influência do 

Desporto Escolar no Rendimento Escolar e Vida dos Alunos” durante o Estágio 

Pedagógico no ano letivo 2015/2016. 

 

PALAVRAS-CHAVE: ESTÁGIO PEDAGÓGICO, EDUCAÇÃO FISICA, DESPORTO 

ESCOLAR, DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL. 
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Abstract 
 

This internship report is extremely important, provides a reflective analysis supported 

by renowned authors. It aims to describe all the experiences, as a teacher trainee, 

throughout the school year 2015/2016 inserted in Teaching  Physical Education in 

Primary and Secondary Education at the University of Trás-os-Montes and Alto Douro, 

Vila Real. 

 During the internship, the learning was constant and at the end the balance it was truly 

positive. 

in this report, it’s been written all the experiences, difficulties, questions, goals settled, 

find solutions and strategies that contributed to my teaching evolution. 

The internship took place in the Secondary School Barcelinhos in Barcelos, always 

being accompanied by Professor José Cruz. 

This report is divided into two chapters of which the first is divided into three main 

parts, first the personal and institutional dimension; the second part is on teaching-

learning task, which consists planning the lessons, teaching units, schedules, practical 

of supervised teaching. Finally the school-way relationship, which refers to all activities 

and characterization of class 10a 

The second chapter concerns a study with students of School Sports High School of 

Barcelinhos called for “The influence of the Sports School in Educational Achievement 

and Student Life” during the Teacher Training in the academic year 2015/2016. 

 

KEYWORDS: INTERSHIP, PHYSICAL EDUCATION, SCHOOL SPORTS, 

PROFESSIONAL DEVELOPMEN 
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1. DIMENSÃO PESSOAL 

1.1  O papel do professor 

Segundo Clak e Peterson (1986), toda a ação do professor está influenciada 

pelas suas conceções, realiza-se em contexto que oferece oportunidades e 

constrangimentos e vai sendo regulada pelo confronto com a prática. É uma profissão 

bastante exigente no âmbito do inter-relacionamento pessoal, pois não só é 

necessário saber lidar com a diversidade existente na escola, mas também, e 

principalmente, deve contribuir para a formação integral de pessoas.  

O professor carrega consigo uma das missões mais difíceis e importantes na 

vida de um ser humano, educar. Para tal, este profissional é obrigado a ser estratega, 

dinâmico e possuidor de um grande sentido de motivação, fazendo-o chegar a todos 

os alunos. 

No entanto, a sua principal função vai para além de educar, um professor deve 

transmitir às gerações futuras todos os conhecimentos, tais como princípios e valores 

que sustentam a nossa sociedade. Deve a longo prazo, através do seu trabalho e 

esforço, ser capaz de retirar o máximo dos seus alunos e motiva-los sempre para a 

aprendizagem, proporcionando momentos em que o saber se torna parte do dia-a-dia 

de cada um. 

O professor deve ainda manter-se fiel a si mesmo e adaptar-se às 

caraterísticas e ao meio em que está inserido. Deve colocar em prática todos os 

conhecimentos e experiência adquirida ao longo do seu percurso profissional, estando 

consciente das circunstâncias e realidade social. 

De acordo com Hargreaves (1998), os contextos em que o professor vai 

desenvolvendo a sua ação vão-se alterando, não só em virtude das mudanças que 

enfrentam em sucessivos anos letivos, como novos alunos, novos colegas ou até 

novas escolas, mas também pela própria natureza do sistema educativo. 

Podemos então concluir que um professor além da importância da sua 

profissão, também possui uma identidade e uma história de vida pessoal e profissional 

como qualquer outra. Todos os conhecimentos que transmite resultam das 

experiências de vida até então. Deve ser atento e com a capacidade de ultrapassar 

todos os obstáculos que apareçam no caminho. 

 

 

1.2  Expectativas do Estágio Pedagógico 

Quando se fala em estágio vários pensamentos nos ocupam a cabeça. A maior 

parte positivos, entre eles algum receio, algum nervosismo e até ansiedade, mas 
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acima de tudo muita vontade. Vontade de iniciar este novo ciclo que esperávamos ser 

único e promissor para a nossa formação tanto profissional como pessoal.  

No inicio desta nova etapa, enquanto estudante académico o local onde 

estagiar era uma incógnita, várias opções surgiram e difíceis decisões precisavam ser 

tomadas, mas nada melhor, do que estar perto de casa, junto da família e de outros 

projetos. Daí a escolha desta escola “Escola Secundária de Barcelinhos”. A verdade é 

que não conhecíamos a escola, nunca lá tínhamos entrado mas imaginávamos uma 

escola acolhedora e da qual só tínhamos as melhores referências.  

Relativamente ao orientador cooperante, esperávamos acima de tudo sempre 

um apoio, um pilar nesta nova fase. Um crítico nato, sempre com o objetivo da 

melhoria dos aspetos menos positivos. Não esperamos de todo benevolência, mas tal 

como o próprio nome indica, a melhor orientação possível para a concretização do 

nosso sucesso. 

Da parte dos outros colegas e de todos os funcionários ansiávamos pela maior 

disponibilidade possível para o auxílio que fosse necessário e claro um bom dia 

sorridente para mais um dia de trabalho. Contamos ainda com o material necessário 

para a abordagem das aulas, tal como o espaço-aula.  

Contávamos, obviamente, que acontecessem os habituais imprevistos, 

presentes em todo o quotidiano, esperando no entanto, que todos trabalhassem a fim 

de os superar da melhor forma possível. Imaginamos que nem sempre seria fácil a 

distribuição das turmas pelo espaço-aula mas esperamos superar isso. 

A par do conhecimento já adquirido por anos transatos, contávamos com um 

horário relativamente preenchido. Não só de aulas, mas com observações e muito 

trabalho pela frente. Esperava ainda uma participação ativa numa atividade 

extracurricular, estando diretamente relacionada com a nossa área. Por exemplo, o 

desporto escolar, a organização de um workshop ou qualquer outro evento que fosse 

possível de realizar. No fundo, quem sabe, proporcionar aos alunos um dia diferente, 

instrutivo e com muito conhecimento á mistura com uma nova modalidade ou 

experiência nunca antes abordada.  

E chegamos então ao ponto que consideramos mais importante neste ano que 

se advém, os alunos. Pois não seria só para mim todo o nosso empenho e esforço, 

mas principalmente para eles. Não criamos qualquer tipo de expectativa relativamente 

às turmas pois sempre pensamos que cada caso é um caso e então cada turma é uma 

turma, todas elas diferentes, com alunos distintos e com diversos tipos de abordagem. 

Por parte dos alunos esperávamos empenho, motivação, atenção, participação, 

interesse e vontade para a prática da atividade física independentemente da turma ou 
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do ano escolar. E se assim não fosse, poderiam contar então com o nosso melhor 

para lhes proporcionar este tal gosto pela Educação Física. 

Acima de tudo, esperávamos poder transmitir aos alunos os benefícios desta 

disciplina, com o objetivo de uma prática regular da atividade física, tal como todos os 

conteúdos a abordar no presente ano letivo. Sem nunca esquecer a parte mais 

instrutiva, as regras básicas que servem para ser sempre cumpridas, tal como o 

respeito por todos e uma educação incansável. Contávamos ainda poder ajudar todos 

os alunos em todas as ocasiões que fosse possível, com a maior disponibilidade. 

Relativamente às unidades didáticas a lecionar esperávamos poder cumprir o 

planeamento das aulas abordando o máximo de conteúdos possíveis para que os 

alunos possam evoluir e vivenciar o máximo de experiências e modalidades distintas. 

Um dos nossos principais objetivos para o estágio prendia-se em incutir aos 

alunos uma prática regular da atividade física, para que num futuro próximo fossem 

adultos ativos e não sedentários. Tínhamos também como objetivo a transmissão de 

todo o conhecimento possível relativamente aos conteúdos a serem abordados, a 

evolução e cultura desportiva dos alunos e ainda o término do mestrado no qual 

estamos inseridos, Mestrado de Ensino da Educação Física nos Ensinos Básico e 

Secundário.      

Para o cumprimento de todos estes objetivos estávamos determinados a dar o 

melhor de nós em todos os aspetos. Com trabalho, motivação, empenho e esforço, 

sempre acreditamos que tudo se consegue alcançar e com isso obter o máximo de 

sucesso possível nos resultados a longo prazo. As dificuldades ou receios com que 

pensávamos poder deparar-nos, centrava-se na possibilidade de ter demasiada carga 

horária, ficando assim muito sobrecarregados para, por exemplo, participar nas 

atividades extracurriculares. 

Por último, na avaliação final não percecionávamos um valor estipulado, mas 

sim a obtenção da melhor nota possível através de todo o nosso trabalho e dedicação 

a estes alunos.    

 

1.3  Narração Sumária do Estágio Pedagógico 

Segundo Freitas (2012), o Estágio Pedagógico tem por função final a 

profissionalização de novos docentes através de um processo de prática profissional 

autónoma, embora orientada e supervisionada, com a duração de um ano letivo. 

Após este ano letivo cheio de conhecimentos e experiências positivas, quando 

se fala em estágio o balanço é incrivelmente positivo. Desde o início desta etapa que 

percebemos que seria algo diferente do que estávamos a espera. 
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Ao longo do tempo de estágio fomos percebendo da realidade em que 

estávamos inseridos e os receios e a ansiedade ia desaparecendo ao mesmo tempo 

que a responsabilidade e o trabalho aumentava. 

A escolha da escola foi sem dúvida uma mais-valia neste processo de 

aprendizagem pois fomos muito bem recebidos pelos nossos colegas a as condições 

da escola eram boas, conseguimos dar todas as unidades didáticas planeadas com o 

material essencial para cada uma delas. 

Relativamente à distribuição das turmas pelo espaço-aula, que era um dos 

nossos maiores receios, o método da escola funcionou muito bem e o espirito de ajuda 

entre os colegas facilitou ainda mais. 

A relação criada com o orientador cooperante foi essencial para o trabalho 

desenvolvido ao longo do ano, contamos sempre com o apoio dele. As críticas 

construtivas e os pontos a limar foram fulcrais durante todo o caminho para o sucesso 

nas diferentes tarefas e na qualidade do ensino. 

Em relação aos alunos, cada um tinha as suas caraterísticas, o que nos 

obrigou a recorrer a várias estratégias e consideramos isso algo muito bom, pois é 

uma forma de alcançar os objetivos. Procuramos sempre transmitir aos alunos hábitos 

de atividade física regular além de todo o conhecimento ao longo do ano. 

Todas as dificuldades que tivemos durante este ano são vistas como 

experiências positivas no nosso desenvolvimento enquanto professora. 

Agora, no final deste percurso sentimo-nos mais seguros, experientes e 

motivados para o nosso futuro profissional. 

Em suma, acredito que com todo o nosso trabalho e esforço os objetivos 

delineados foram alcançados. É importante não estagnar e procurar evoluir neste 

meio, para melhorar a forma de atuar como docente de Educação Física.  

  

2. TAREFAS DE ESTÁGIO DE ENSINO-APRENDIZAGEM 

2.1  Planeamento Anual 

Segundo Sousa (1991), o planeamento pode ser entendido na generalidade 

como método de previsão, organização e orientação do processo de ensino-

aprendizagem, é concebido como um instrumento didático-metodológico, no sentido 

de facilitar as decisões que o professor tem de tomar, para alcançar os objetivos a que 

se propõe. 

Assim sendo e refutando a afirmação anteriormente transcrita, entende-se que 

o planeamento é um processo preponderante ao longo de todo o processo. O 

planeamento permite prever possíveis acontecimentos, antecipando eventuais falhas. 
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Faz com que o esquema de ensino seja mais organizado e estruturado, permitindo 

assim, alcançar os objetivos propostos desde então. 

Aranha (2004) refere que o planeamento pode ser dividido em três fases: A 

primeira consiste na fase da conceção, durante a qual se seleciona, define e estrutura 

os objetivos e as estratégias, ou seja, é aquela que se refere ao planeamento 

propriamente dito. Ultrapassada a fase de conceção, entra-se na de aplicação, ou 

execução, ou seja, aquela em que se vai aplicar o que se planeou. A última fase é a 

de controlo/avaliação de todo o processo, permitindo que o planeamento se aproxime 

da realidade. 

Após as primeiras reuniões com o professor e o restante núcleo de estágio, foi 

necessário executar o planeamento anual tendo em conta vários fatores. Para o 

cumprimento dos objetivos é importante conjugar as características da escola, das 

turmas e do respetivo programa.  

É de extrema importância salientar que ao longo do ano letivo e com o decorrer 

das aulas, o planeamento anual foi sofrendo alterações sem qualquer troca de 

modalidade, cumprindo sempre o programa de Educação Física de acordo com as 

linhas do Ministério da Educação e Ciência que possui as modalidades habituais para 

o 10º Ano.  

Posto isto, estava então consciente e perfeitamente enquadrado com a 

realidade que iria encontrar ao longo do período de estágio. 

Deste modo, posso concluir que o planeamento anual foi sem dúvida um 

instrumento de trabalho deveras importante, na medida em que permitiu uma maior 

organização do estágio pedagógico. Permitiu saber com antecedência as modalidades 

a lecionar e diminuir a probabilidade de errar e criar estratégias a adotar ao longo de 

todo o ano.  

 

2.2  Unidade Didática 

As unidades didáticas são partes fundamentais do programa de uma disciplina, 

na medida que apresentam quer aos professores quer aos alunos, etapas claras e 

bem distintas de ensino e aprendizagem (Bento, 1987). 

Deste modo as unidades didáticas serviram de guia face á calendarização em 

vigor, estipulada durante as reuniões de planeamento anual. São documentos onde 

estão descritas todas as atividades a desenvolver, bem como os objetivos a atingir 

durante todo o processo pedagógico.  

Assim, a elaboração das unidades didáticas foram o ponto de partida para o 

início deste processo. Naturalmente e numa fase inicial as dúvidas e as dificuldades 
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eram evidentes, no entanto, devido á interação com o professor as barreiras foram 

ultrapassadas com sucesso. Todas as unidades didáticas foram sujeitas a análise e 

correção pela parte do professor. 

Devido ao facto do núcleo de estágio ser apenas constituído por dois 

elementos, decidimos cada um realizar todas as unidades didáticas que lecionarmos 

por período. 

De acordo com Aranha (2004), as avaliações permitem ajustar de forma 

sistemática, os objetivos e as estratégias, adequando a atividade pedagógica do 

professor às necessidades dos alunos, garantindo o sucesso de aprendizagem. 

Na primeira aula de cada unidade didática realizava a avaliação diagnóstica 

das turmas. Esta avaliação serve para avaliar o nível da turma e não de cada aluno 

individualmente. Após essa avaliação, caso necessário, era permitido reajustar as 

unidades didáticas para que fosse possível, através de estratégias, dar segmento para 

a avaliação formativa. Avaliação esta, que permite ao professor verificar o 

aproveitamento de cada aluno e acontece ao longo de todas as aulas.  

Por fim, temos a avaliação sumativa, que ocorre na última aula de cada 

unidade didática. Esta avaliação permite conhecer a evolução da turma e refletir se as 

estratégias utilizadas foram suficiente para a qualidade do ensino.  

Realizei as unidades didáticas de Atletismo (Corrida de Longa Duração e 

Barreiras) e Basquetebol no 1º período e de Atletismo (Estafetas), Futsal e Dança no 

2º período. A unidade didática de Dança foi a que me levantou menos preocupações e 

mais gosto de realizar visto ser uma das modalidades que mais me sinto á vontade. 

No início de cada unidade didática para motivar os alunos foram realizados 

auxiliares de ensino como palestras ou power points em que apresentava um breve 

resumo sobre a modalidade, algumas regras e gestos técnicos que iremos abordar 

durante as aulas. 

No 2º período, devido a algumas visitas de estudo e testes intermédios das 

turmas, a unidade didática de futsal sofreu alterações, obrigando-me a encontrar uma 

estratégia num reduzido espaço de tempo. No entanto, com maior ou menor 

dificuldade a turma adaptou-se bem a todas as unidades didáticas, apresentando 

resultados bastante satisfatórios. 

Posto isto, as aulas seguiram a sequência lógica do simples para o complexo, 

progressivamente, tendo em consideração as capacidades e o nível em que os alunos 

se encontravam.  

A presente aula era sempre pensada e planeada, analisando a anterior, mas 

perspetivando sempre a próxima a fim de atingir os objetivos propostos. 
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2.3  Plano de Aula 

  Bento (1987) refere que, a aula não é somente a unidade organizativa 

essencial, mas sobretudo a unidade pedagógica do processo de ensino. E isto porque 

tanto o conteúdo e a direção do processo de educação e formação, como também os 

princípios básicos, métodos e meios deste processo devem encontrar na aula e por 

meio dela a sua correta concretização. 

A principal função do plano de aula é de organizar e auxiliar cada professor na 

lecionação das aulas. Este documento deve conter exercícios específicos adaptado às 

caraterísticas dos alunos e estar enquadrado com a modalidade e com o espaço físico 

que o professor tem disponível para dar a aula.  

É importante referir que o plano de aula pode ser alterado sempre que 

necessário, pois não se trata de um documento rigoroso e inflexível. Surge apenas 

como uma previsão do que o professor deve lecionar e um guia de cada aula. O 

professor deve estar preparado para ajustar o plano de aula, adaptando-o às mais 

diversas situações de modo a contornar possíveis contratempos. Os fatores mais 

comuns para que tal aconteça são a falta de alunos, falta de material, a redução do 

espaço-aula e ainda fatores climatéricos. No entanto e independentemente de 

qualquer alteração, os objetivos inicialmente previstos devem ser sempre 

salvaguardadas e a aula deve manter o seu funcionamento normal. 

De acordo com Aranha (2004), a constituição dos planos de aula deve incluir 

numa primeira folha as seguintes informações: identificação da escola, ou seja, o 

núcleo de estágio, o professor responsável, data e hora da aula, ano e turma a que a 

aula vai ser lecionada, número de aula a que corresponde a respetiva unidade 

didática, instalação, onde a aula vai ocorrer, objetivos específicos que se pretendem 

atingir, função didática, conteúdos que fazem parte da aula, objetivos operacionais, 

que estejam de acordo com os objetivos específicos, e por fim material necessário 

naquela aula e que deve ser requisitado antes da aula. 

No meu caso e como me encontrava numa prática de ensino supervisionada, 

tinha que seguir as ideias do meu observador que sugeriu algumas alterações 

relativamente às normas de elaboração adquiridas na Universidade de Trás-os-Montes 

e Alto Douro. O plano de aula tornou-se assim, um instrumento de apoio mais prático e 

de fácil perceção. 

Compete ao professor planear, organizar e controlar o processo ensino-

aprendizagem. As técnicas de intervenção pedagógica pode ajudar no cumprimento 

desta tarefa, permitindo-lhe melhorar a sua intervenção pedagógica, logo, praticar um 

ensino mais eficaz. (Aranha, 2004). 
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O plano de aula era então dividido em três partes fundamentais. Em primeiro 

lugar era a parte inicial da aula que consistia na caraterização da aula e da turma, ou 

seja, instalação, número da aula, tempo de aula, horário, data, hora, nome do 

professor, número de alunos, ano, função didática e conteúdos. A segunda parte era 

constituída pela parte fundamental da aula, ou seja, pelo tempo de prática, sequencia 

das tarefas, estratégias/controlo e esquema. A terceira e última parte era a parte final 

da aula que era constituída pelo balanço final, onde o professor reúne os alunos e 

realiza um balanço de aula referindo e questionando os alunos sobre os conteúdos e 

critérios de êxito abordados na aula. O professor deve aproveitar este momento para 

fazer o elo de ligação com a aula seguinte. 

Os planos de aula foram sempre construídos e aplicados respeitando a 

calendarização previamente proposta na unidade didática de cada modalidade. Apesar 

de não recorrer aos planos de aula, em todos os momentos me fazia acompanhar do 

respetivo documento.  

Por fim, a entrega dos planos de aula ao professor ocorria sempre no dia 

anterior á respetiva aula em formato digital e em suporte de papel no início de cada 

aula. 

 

2.4  Prática de Ensino Supervisionada 

Pelozo (2007) refere que, é na formação do professor que devemos exercitar a 

reflexão critica sobre a prática. É pensando criticamente a prática de hoje ou de ontem 

que se pode melhorar a próxima prática. 

A prática de ensino supervisionada é sem dúvida uma ferramenta essencial no 

papel do futuro professor. Com ela adquirimos conhecimentos essenciais para que no 

nosso futuro nos ajude a compreender o sistema educativo. É neste ano que 

vivenciamos a realidade do ensino, é neste ano que passamos da teoria para a 

prática, por isso a prática de ensino supervisionada é quase como, uma relação entre 

a teoria e a prática. 

A prática de ensino supervisionada através do estágio permite-nos adquirir 

alguma experiência, ou seja, ao observarmos atentamente alguém, facilmente 

conseguimos detetar alguns erros, decisões e estratégias mal conseguidas e assim 

ser capaz de no futuro corrigir e evitar esses erros a fim de melhorar o nosso 

desempenho. 

Segundo Aranha (2004) quem não sabe observar não consegue analisar, 

avaliar nem identificar erros, os seus, os dos seus alunos ou os dos seus atletas e, por 

conseguinte, não consegue melhorar prestações, ou seja, não evolui.  
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Para o registo das observações era necessário uma ficha de registo anedótico, 

que inicialmente constava o nome do observador e da turma que era observada, era 

mencionado a unidade didática tal como a hora e a data. 

O registo anedótico era feito em ordem ao tempo, que de acordo com Aranha 

(2004) o fato de ser em ordem ao tempo permite-nos saber quanto tempo durou cada 

um dos acontecimentos descritos. Eram registados todos os acontecimentos desde a 

instrução, os feedbacks, posicionamento do professor em relação á turma, entre 

outros. 

A prática de ensino supervisionada é apenas de carater descritivo, ou seja, 

nunca avaliamos quem está a dar aula, nem fazemos qualquer juízo de valor das suas 

ações. Apenas fazemos o registo da aula, o tempo de cada objetivo, o tempo de 

instrução e organização, se existem quebras de aula e descrevemos tudo o que o 

professor fazia e dizia. 

 

2.5  Dificuldades encontradas e respetivas soluções 

Ao professor estagiário cabe gerir diversas situações presentes nas aulas de 

Educação Física. São as situações mais críticas e tensas presentes no estágio 

pedagógico que permitem ao professor aprender e evoluir. 

Normalmente estas situações resultam de comportamentos desviantes por 

parte dos alunos, onde a indisciplina está presente na turma. Por vezes isto resulta 

pela falta de interesse e motivação de alguns alunos da turma, esta foi uma das 

adversidades encontradas ao longo do ano, mas não só. 

Segundo Amado (1998) a indisciplina é considerada como um fenómeno 

relacional e interativo que se concretiza num incumprimento das regras que presidem, 

orientam e estabelecem as condições das tarefas na aula, e, ainda, nos desrespeitos 

de normas e valores que fundamentam o são convívio entre pares e a relação com o 

professor, enquanto pessoa e autoridade. 

A relação vivida entre professor e os alunos foi bastante pacífica, pois eram 

alunos muito empenhados e trabalhadores. Mas como em qualquer turma ao longo de 

um ano de trabalho, também existiram momentos de maior tensão e indisciplina. A 

indisciplina é caraterizada pelo desrespeito e incumprimento das regras e deveres 

presentes no contexto de aula, prejudicando assim o papel e as funções, tanto do 

professor como do aluno. 

Mantive sempre uma postura compreensível e de fácil acesso para todos os 

alunos. Mostrei-me sempre disponível para os ajudar em qualquer situação, dentro ou 

fora da aula.  
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Nestas situações mais críticas optei por mostrar uma atitude mais rigorosa e 

severa para que os alunos não evoluíssem esse comportamento. Por vezes também 

optei por alterar o exercício para tentar aumentar a motivação de cada um, quando 

achei que mereciam e me sobrava tempo de aula deixava-os praticar uma modalidade 

á escolha, para provar que também dava valor ao esforço deles.  

Considero que estes métodos e estratégias utilizadas funcionaram bem, 

consegui com isto que os alunos gostassem da aula de Educação Física e cada aula 

que passava sentia que a motivação deles era cada vez maior. Resultado disto foi as 

excelentes classificações que receberam sem qualquer tipo de punição durante as 

aulas. 

Outra das situações com a qual me deparei foi a falta de motivação de um dos 

alunos por motivos verdadeiramente distintos. O aluno sofria de baixa autoestima e 

falta de confiança em si próprio. Por vezes recusava-se a fazer as aulas ou 

abandonava a meio por insegurança e medo de falhar.  

De todas as situações com que me deparei ao longo do ano, este foi sem 

dúvida “o desafio”, a principal adversidade encontrada ao longo do estágio 

pedagógico.  

O aluno em questão mostrava-se irredutível em relação a algumas 

modalidades específicas. O sentimento de inferioridade e vergonha impediam-no de 

tentar realizar as tarefas pedidas pelo professor. 

Interessei-me verdadeiramente pela história deste aluno e então decidi 

conversar individualmente com ele sem a presença dos outros elementos da turma. 

Em cada conversa tentava acalmar e incentiva-lo sempre. Dava-lhe confiança 

suficiente para tentar e a confiança dele nas minhas palavras foi crucial. 

O aluno aos poucos conseguiu realizar todas as tarefas propostas em todas as 

modalidades, ganhando assim confiança em si mesmo. É de salientar que um dos 

pontos mais importantes neste processo foi o apoio de todos os elementos da turma. 

Os colegas ajudavam e apoiavam sempre o aluno facilitando muito. No entanto e com 

sucesso resolvi informar a diretora de turma para que ela estivesse ocorrente da 

situação.  

Por fim, é de salientar que após as estratégias adotadas, os alunos adaptaram-

se facilmente ao meu método e reconheceram a minha compreensão e os limites que 

estabelecia.  

Verificou-se a médio/longo prazo que o meu método funcionou muito bem, 

havendo melhorias significativas no comportamento e atitude de cada um dos alunos. 
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3. TAREFAS DE ESTÁGIO E RELAÇÃO ESCOLA-MEIO 

3.1  Estudo de Turma 

Para qualquer professor, estagiário ou não, é essencial possuir um 

conhecimento, quer geral, quer individualizado de cada um dos alunos que o vão 

acompanhar durante o ano. É fundamental que o professor consiga recolher o máximo 

de dados e informações, só assim é permitido elaborar uma planificação e atuar de 

forma eficaz e adequada ás necessidades da turma. Todo e qualquer pormenor 

referente à vida do aluno é importante para o planeamento do professor. 

A atividade docente é caraterizada pelo desafio permanente dos profissionais 

da educação em estabelecer relações interpessoais com os educandos, de modo que 

o processo ensino-aprendizagem seja articulado e que os métodos utilizados cumpram 

os objetivos a que se propõem. (Martins, 2011) 

Quanto maior a relação professor/aluno, maior será a probabilidade de ambos 

alcançarem os objetivos estipulados.  

Tendo isto em conta, este estudo de turma propõe-se a analisar mais 

detalhadamente as caraterísticas tanto gerais como individuais da turma e assim 

compreender as atitudes e comportamentos, quer dentro, quer fora das aulas.  

Este estudo teve como população alvo a turma A do 10ºano do curso de 

Ciências e Tecnologias, da Escola Secundária de Barcelinhos, Barcelos. Através da 

aplicação da ficha de caraterização individual, sob a forma de questionário e posterior 

análise dos resultados.  

A amostra é constituída por 25 alunos (11 são do sexo masculino e 14 são do 

sexo feminino) com idades compreendidas entre os 14 e os 16 anos, com uma média 

de idades de 14,8 anos. 

Os dados para a elaboração deste estudo foram recolhidos tendo como 

instrumento a aplicação de uma ficha de caracterização individual dos alunos. Efetuou-

se o preenchimento destes na aula de educação física no dia 16 de Setembro de 

2015. Inicialmente, foi ministrada uma explicação geral, referindo que os respetivos 

questionários tinham como objetivo realizar este estudo estando os dados sujeitos a 

tratamento sigiloso e confidencial. Foi solicitado ainda, aos alunos que respondessem 

às questões com a maior fidelidade possível. Os dados recolhidos foram envolvidos 

num processo de tratamento através do programa “Microsoft Office Excel 2010” e 

apresentados sob a forma de gráficos com valores absolutos. 

De entre as diversas questões do questionário, foram selecionadas 

posteriormente para análise de resultados as mais pertinentes para este estudo, 

seguindo os objetivos do mesmo, constituído por 5 grupos temáticos principais: 
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identificação do aluno; relação com a escola; hábitos alimentares e higiénicos; saúde e 

relação com educação física.   

Através dos dados obtidos foi possível identificar os principais pontos de 

atenção que de algum modo possam influenciar no processo ensino/aprendizagem. 

Este estudo revelou que não há nenhum caso que necessite de uma atenção especial 

devido a problemas de aprendizagem embora exista alunos com mais dificuldades que 

outros. 

Ainda assim, este trabalho é de enorme pertinência no âmbito de um estágio, como é 

o meu caso, pois para um professor inexperiente, as informações recolhidas poderão 

ter enorme contributo para facilitar e melhorar a intervenção e a lecionação da turma.  

Pretende-se então com este tipo de trabalho, estimular a procura de estratégias 

pedagógicas e não estancar no tempo, tendo sempre em conta que não se possui a 

verdade absoluta de como ensinar, a quem ensinar e quando ensinar, pois o tempo 

muda o pensamento e as estratégias. Os métodos de ensino estão em constante 

evolução e adaptam-se, contudo é necessário que a escola sofra as devidas 

mudanças na sua estrutura ideológica e pedagógica para desenvolver um processo 

educativo que possa proporcionar ao aluno um espaço social cada vez mais justo e 

igual para toda a população nele inserido. 

As principais conclusões foram descritas sobre forma de estratégias 

pedagógicas ao longo deste estudo, que será sem dúvida, um instrumento capital no 

caminho experimental que é este ano de estágio.  

É importante referir que uma grande parte dos alunos tem a Educação Física 

como uma das disciplinas preferidas e que a disciplina tem de facto importância para 

os alunos, é também importante referir que 100% dos alunos toma banho no final das 

aulas de educação física.  

Em jeito de conclusão, pode dizer-se que este estudo foi fundamental para 

conhecer melhor a turma e os respetivos alunos, assim como dirigir a atenção a 

pormenores que poderiam ter passado ocultos e a encontrar soluções metodológicas e 

pedagógicas para situações presentes e futuras. 

3.2  Atividades na Escola 
No início deste ano letivo, nas reuniões do grupo de Educação Física, foi 

elaborado um plano de atividades a realizar ao longo do ano. É de referir que este 

plano esteve sempre sujeito a alterações se assim se justificasse.  

Por iniciativa nossa e em conversa com o orientador cooperante, decidimos 

que o núcleo de estágio estaria presente e fizesse parte da organização do maior 

número de atividades quanto possível.  
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No primeiro período começamos por ajudar na organização do corta-mato e de 

seguida na Dança do Laço. No segundo período ajudamos na organização do 

Encontro de BTT inter escolas. 

Por fim, durante todo o ano letivo, estive integrada na equipa de Voleibol 

feminino do Desporto Escolar, ajudando e orientando o melhor possível.  

No meu ponto de vista, a realização destas atividades foi muito importante, 

adquiri experiencias em várias vertentes e conhecimentos no que se refere á 

organização dos eventos desportivos nas escolas. 

3.2.1 Corta-Mato 
A atividade do corta-mato escolar encontra-se patenteada no plano anual de 

atividades da Escola Secundária de Barcelinhos e decorreu no fim do primeiro período 

durante a manhã. 

Esta é uma atividade organizada e orientada por todo o grupo de Educação 

Física da escola. A prova foi realizada dentro e fora do recinto da escola, estando 

professores e auxiliares em todos os pontos de passagem dos alunos.  

Neste evento ajudamos na montagem do material, colocando fitas pela escola, 

distribuindo o material e fazendo a chamada para marcar a presença dos alunos que 

iam participar e entregar o dístico com o respetivo número para a corrida.  

Após a chamada de todos os alunos, fiquei responsável por um dos pontos de 

passagem dos alunos. Tinha como função observar os alunos para não dispersarem e 

indicar o caminho a cada aluno. No final ajudamos na recolha do material e na entrega 

dos lanches aos alunos.   

3.2.2 Dança do Laço 
Denominada por Dança do Laço, este foi um evento organizado em conjunto 

pela escola e por mim. O objetivo era a elaboração de uma coreografia em 

homenagem ao Dia Mundial da Luta Contra o Cancro da Mama.  

A minha função foi elaborar e ensinar uma coreografia referente ao tema aos 

alunos das turmas que lecionava. Utilizei várias aulas de cada uma das turmas para os 

ensaios, que obtiveram um balanço realmente positivo.  

No dia 30 de Outubro de 2015, no primeiro período, Dia Mundial da Luta Contra 

o Cancro da Mama, foi o dia do evento. Começamos por organizar o espaço em 

questão, colocando adereços referentes ao dia.  

Após isso fizemos um ensaio geral para organizar os alunos nos respetivos 

lugares e fazer também um teste de som.  

O evento decorreu durante um intervalo de modo a que todos os alunos da 

escola pudessem assistir e homenagear assim este dia. A atividade correu 
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verdadeiramente bem, recebendo os parabéns de vários docentes e auxiliares de 

educação.  

É de salientar que nada disto teria sido possível sem o esforço e o empenho de 

todos os alunos. Trabalhamos arduamente durante vários dias e sem dúvida que o 

sucesso desta atividade deveu-se a eles.  

Por fim, foi sem dúvida a atividade que me deu mais prazer e gosto de realizar, 

pois além de ser uma área que me sinto á vontade para criar e ensinar, o contato com 

os alunos fez valer realmente esta experiência.  

3.2.3 Encontro de BTT 

O BTT é uma das modalidades do Desporto Escolar oferecidas aos alunos da 

Escola Secundária de Barcelinhos. O professor responsável pela modalidade, fez um 

convite a várias escolas onde esta modalidade está inserida e as respostas foram 

positivas.  

Assim, no dia 12 de Março de 2015, no segundo período, realizou-se a 2ª 

Prova de Circuito Nacional de BTT contando com a presença de várias escolas. 

A organização deste evento não se limitou apenas a docentes e auxiliares. O 

curso tecnológico de Desporto participou na organização como uma vertente de uma 

disciplina, realizando um ótimo e promissor trabalho.  

Enquanto professora estagiária ajudei em tudo que me fosse pedido. Comecei 

por organizar e colocar o material necessário para a prova. Após isso fiquei 

responsável pelo trabalho de secretariado. Recebia as equipas que iam chegando e 

verificava todos os documentos necessários. Entregava os respetivos dísticos e ainda 

uma lembrança que a escola oferecia.  

Já no fim da prova, entreguei os lanches a cada participante e ajudei na 

recolha do material. 

O encontro teve um balanço bastante positivo, sendo um dos pontos de 

referência da escola neste ano.  

3.2.4 Desporto Escolar 
O Desporto Escolar na Escola Secundária de Barcelinhos está dividido por 

várias equipas, entre elas, o Voleibol feminino.  

Foi-nos proposto no início do ano letivo pela parte do professor uma 

participação ativa numa dessas equipas, com escolha livre e voluntária. Achei uma 

ótima ideia, dedicar um pouco do meu tempo a uma atividade extracurricular, não só 

pela experiência mas por todo o conhecimento que me iria proporcionar. 
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Decidi ficar então com a equipa de Voleibol feminina, constituída por cerca de 

15 alunas. Admito que esta foi uma escolha fácil e rápida, visto já ter sido atleta da 

modalidade e também já ter alguns conhecimentos no mundo do Desporto Escolar. 

Juntamente com o professor responsável pela modalidade, organizávamos e 

orientávamos os treinos de modo a obter os melhores resultados. Foi muito bom 

trabalhar com ele pois é um excelente profissional e com muita experiencia no ramo.  

Quanto às atletas, fui muito bem recebida, todas gostavam da minha presença 

e tentaram seguir sempre os meus conselhos. Todas as atletas sofreram uma grande 

e rápida evolução o que me deixou realmente orgulhosa e com a sensação de dever 

cumprido. Participei ativamente nos dois treinos semanais e nas competições que nos 

surgiam dando sempre o meu melhor. 

Considero que esta foi uma das atividades que mais enriquecedoras para o 

meu futuro enquanto profissional da área.  
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4. Conclusões 

Segundo Gomes (2011), o Estágio Pedagógico tem como função 

profissionalizar os novos docentes, através de um processo de prática profissional 

autónoma, embora orientada e supervisionada durante um ano letivo. 

Desempenhar o papel de professor foi sem dúvida muito gratificante. Foi 

adaptarmo-nos às várias circunstâncias que apareciam a cada aula, aplicar todos os 

conhecimentos adquiridos até então e ainda a resolução de cada obstáculo ao longo 

deste caminho. 

Todas as tarefas de estágio de ensino-aprendizagem como o planeamento 

anual, as unidades didáticas, os planos de aula, a prática de ensino supervisionada, 

foram e continuarão a ser elementos fundamentais no percurso de um professor, pois 

permite uma maior e melhor organização. 

Das diversas tarefas desenvolvidas ao longo do ano, as tarefas de estágio e 

relação escola-meio, foram as que nos dava mais gosto e motivação para realizar, não 

só por ter uma vertente prática mas também por toda a relação existente com os 

alunos. Tarefas como o Estudo de Turma, atividades realizadas fora do tempo de 

aulas e ainda a participação no Desporto Escolar. 

Podemos então afirmar que o Estágio Pedagógico foi sem dúvida uma das 

melhores experiências que tivemos o prazer de vivenciar. Foi uma experiência 

bastante enriquecedora a todos os níveis, onde todos os dias adquiríamos novos 

conhecimentos e foi de certa forma uma mais-valia para a nossa formação quer 

profissional, quer pessoal. 

Aprendemos com o decorrer do estágio que cada caso é um caso e que as 

estratégias previamente definidas nem sempre funcionam como o esperado, tornando 

as soluções do momento muito importante para esta aprendizagem. 

Podemos então considerar que os objetivos delineados foram alcançados com 

sucesso, assim, visto o ensino ser um processo evolutivo, cabe-nos a nós, futuros 

professores melhorar a nossa forma de atuar como docentes de Educação Física. 
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Resumo 
 

O Desporto Escolar é hoje em dia um direito para todos os alunos. Oferece aos jovens 

várias modalidades de escolha livre com treinos e competições organizados pelas 

entidades competentes. 

Esta prática além de promover a melhoria da saúde e a criação de hábitos de vida 

ativa, promove também valores como o humanismo, a verdade, a solidariedade, a 

lealdade e o respeito. 

O objetivo com o presente relatório, foi verificar e analisar se o Desporto Escolar tem 

algum tipo de influência no rendimento escolar e vida social dos alunos.  

Os participantes deste estudo são constituídos pelos alunos praticantes de Desporto 

Escolar da Escola Secundária de Barcelinhos, no total a amostra é composta por 50 

indivíduos, 24 do sexo masculino e 26 do sexo feminino, cujas idades variavam entre 

os 15 e os 19 anos. 

Os resultados evidenciam que os alunos participam nesta prática por gosto, dando à 

escola motivos para uma constante evolução na área. 

Os resultados demonstram que os indivíduos sentem uma influência bastante positiva 

do Desporto Escolar no Rendimento Académico. Nenhum dos indivíduos inquiridos 

afirma que existe influência negativa no mesmo. 

Por outro lado verificamos que existe também uma influência na Vida Social dos 

alunos principalmente por causa dos dias e horas das competições e dos treinos. 

É necessário que os jovens se organizem em todas as atividades fora do tempo de 

aulas, para que deste modo nenhuma atividade influencie outra negativamente.  

 

PALAVRAS-CHAVE: DESPORTO ESCOLAR; INFLUÊNCIA; RENDIMENTO 

ACADÉMICO; DIMENSÃO SOCIAL. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

25 
 

Abstract 
 

The Sports at School is now a right for all students. It offers young people several 

choices of modalities with training and competitions organized by the competent 

authorities. 

This practice promotes the improvement of health, the active lifestyle and the values 

like humanism, truth, solidarity, loyalty and respect. 

The intention of this report was to investigate and analyze the Sports School if it has 

influence on the academic and social life of students. 

The sample consists of students of School Sports High School of Barcelinhos in total 

sample was composed of 50 individuals, 24 males and 26 females, whose the age 

range was between 15 and 19 years old. 

The results show that students participate for pleasure, giving motives to the school to 

keep a constant evolution in this area. 

The results show that individuals feel a very positive influence of the Physical 

Education in their Academic Performance. None of those interviewed said that there is 

a negative influence on it. 

On the other hand we find that there is also an influence on the social life of students 

due to the days and hours of competitions and training. 

It is necessary that young people are organized in all activities outside the time 

classes, therefore there’s no negatively influence in another activities. 

 

KEYWORDS: SCHOOL SPORTS; INFLUENCE; ACADEMIC PERFORMANCE; 

SOCIAL DIMENSION 
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1. INTRODUÇÃO 

O Desporto Escolar é um projeto do Ministério da Educação e Ciência de Portugal, 

que passa pela ocupação dos tempos livres como complemento curricular e de cariz 

facultativo. 

Segundo a Lei de Bases do Sistema Educativo (Lei nº46/86, de 14 de Outubro), no 

seu ponto 5 do artº 48º “O desporto escolar visa especificamente a promoção da 

saúde e condição física, a aquisição de hábitos e condutas motoras e o entendimento 

do desporto como fator de cultura, estimulando sentimentos de solidariedade, 

cooperação, autonomia e criatividade, devendo ser fomentada a sua gestão pelos 

estudantes praticantes, salvaguardando-se a orientação por profissionais qualificados.” 

O Desporto Escolar com o passar dos anos vai ganhando cada vez mais força na 

sociedade. A ideia da prática livre e facultativa vai ganhando cada vez mais adeptos. A 

procura de hábitos desportivos entre os nossos jovens leva às escolas a uma procura 

constante para alargarem o leque de oferta desta prática. Cada vez existe uma maior 

variedade de modalidades. O Desporto Escolar pode influenciar positiva ou 

negativamente o rendimento académico e ainda a vida social dos alunos. 

Tal como qualquer outra atividade extra curricular o Desporto Escolar, deve ser, tal 

como o nome indica, fora do tempo de aulas e cabe ao aluno organizar-se da melhor 

forma para que esta prática não influencie outros ramos.  

Sendo assim, o objetivo consiste em perceber até que ponto o Desporto Escolar 

influencia positiva ou negativamente o rendimento académico, tal como a vida social 

dos alunos que o praticam. 

Neste relatório fazemos inicialmente uma descrição de como o Desporto Escolar 

está organizado na Escola Secundária de Barcelinhos, tal como as suas instalações e 

materiais disponíveis para a prática. Ainda no enquadramento teórico, irei fazer a 

relação do Desporto Escolar com o rendimento académico e a vida social, verificar de 

que modo, uma pode influenciar a outra, principalmente no dia-a-dia de um aluno. 

Por último, será desenvolvido o tema deste estudo, em que é apresentado a 

metodologia, os participantes do estudo, os procedimentos e instrumentos utilizados 

para a análise dos questionários e em último a apresentação dos resultados obtidos, 

no fim, é feita uma conclusão de todo o trabalho realizado, apresentando algumas 

considerações gerais. 
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2. ENQUADRAMENTO TEÓRICO 

2.1 Desporto Escolar 

Desporto é considerado toda a atividade física que realizamos, na qual estamos 

sujeitos a determinadas regras e visa essencialmente a competição. 

Segundo Sousa (2006) o Desporto Escolar é o conjunto de práticas lúdico-

desportivas e de formação com objetivo 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. 

Podemos então dizer que o Desporto Escolar é o ensino do desporto através da 

realização de competições e dos processos que antecedem a sua preparação, 

atividades recreativas e treinos. É um meio educativo distinto pois desenvolve em 

simultâneo o valor pessoal e social dos jovens. 

Desta forma, deve-se considerar prioritária a implementação de valores inerentes á 

atividade desportiva e á dinâmica promovendo o humanismo, a verdade, a 

solidariedade, a lealdade e o respeito.  

Para além destes valores proporcionados pela prática desportiva, o desporto 

escolar é um fator determinante na melhoria da saúde das crianças e jovens, contribui 

para a aquisição de hábitos de vida ativa, eleva o potencial de socialização com a 

criação de ambientes de comunicação e cooperação em consonância com o 

sentimento de pertença a um grupo e possibilita boas condições de prática para todos 

aqueles que a desejam iniciar, tendo possibilidades de aperfeiçoar as suas 

competências e de especializar-se mais tarde. 

De acordo com o Ministério da Educação (2003), é importante referir que o 

desenvolvimento da cidadania incentivada pela prática dos jogos desportivos 

possibilita a expressão de sentimentos de emoção, prazer, risco controlado, a 

autonomia, a adoção de comportamentos adequados, a responsabilidade, o sentido 

crítico e o desenvolvimento da autoestima.  

O Desporto Escolar é um projeto do Ministério da Educação e Ciência de Portugal, 

que passa pela ocupação dos tempos livres como complemento curricular e de cariz 

facultativo. 

Segundo a Lei de Bases do Sistema Educativo (Lei nº46/86, de 14 de Outubro), no 

seu ponto 5 do artº 48º “O desporto escolar visa especificamente a promoção da 

saúde e condição física, a aquisição de hábitos e condutas motoras e o entendimento 

do desporto como fator de cultura, estimulando sentimentos de solidariedade, 



 

28 
 

cooperação, autonomia e criatividade, devendo ser fomentada a sua gestão pelos 

estudantes praticantes, salvaguardando-se a orientação por profissionais qualificados.” 

 

2.2 Desporto Escolar no âmbito do Sistema Educativo 

O Desporto Escolar, parte integrante do Sistema Educativo, tal como o vemos 

atualmente, foi desencadeado pela Lei de Bases do Sistema Educativo (Lei 46/86 de 

14 de Outubro), nomeadamente no seu Artigo 48 que de uma forma muito geral 

esboça os seus objetivos, caracterizando-o como uma atividade de complemento 

curricular do processo educativo dos alunos, que deve ser processado em regime de 

voluntariado e de livre escolha. 

A análise do Desporto Escolar terá de passar por dois aspetos fundamentais, o 

desporto escolar no contexto da comunidade escolar e no contexto do sistema 

desportivo. 

No contexto da comunidade escolar, o acesso à prática desportiva escolar é um 

direito de todos os nossos alunos, tem que ser entendido como uma responsabilidade 

da comunidade escolar, no pressuposto de que é à escola que compete criar as 

condições para que os estudantes possam praticar desporto como atividade voluntária 

nos momentos em que não têm atividades letivas. 

O Desporto Escolar deverá evoluir como um sistema "aberto", onde quem define a 

política escolar é a comunidade educativa, que terá sempre como referência as 

influências mais participativas e reivindicativas dos professores e dos de educação 

física, da comunidade escolar (professores, pais e encarregados de educação), das 

autarquias, das associações de modalidades e instituições do ensino superior 

(estagiários). 

A estrutura do Desporto Escolar respeita qualquer cultura desportiva assumida 

pela Escola, desde que se enquadre no Programa do Desporto Escolar e a 

componente competitiva tenha sempre uma dimensão pedagógica. 

No contexto do sistema desportivo, o desporto escolar é também parte do sistema 

desportivo, devendo reivindicar para si, o papel principal da introdução das crianças e 

jovens na cultura desportiva. 

De acordo com o programa, o desporto escolar desenvolve-se em três níveis de 

participação, atividade externa, atividade interna e formação desportiva especializada.  

Relativamente á Atividade Externa, os grupos/equipa organizam-se por 

modalidades e por escalão sendo constituídos, no mínimo, por quinze alunos, 

orientados por um professor, participando nos campeonatos escolares. Estes 

campeonatos podem ser desenvolvidos em quatro fases: Fase CAE (para os escalões 
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de infantis/iniciados/juvenis e juniores), Fase Regional (para os escalões de iniciados e 

juvenis), Fase Nacional (para o escalão de Juvenis) e Fase Internacional (para o 

Escalão de Juvenis). 

Por outro lado, a Atividade Interna prende-se proporcionar ao maior número de 

jovens, dentro da escola, atividades desportivas de carácter recreativo/lúdico, de 

formação ou mesmo de orientação desportiva. As Escolas sentem cada vez mais a 

necessidade de oferecer programas de ocupação aos alunos, nos momentos em que 

não estão em aulas. É habitual realizarem-se diversos torneios, campeonatos, ações 

de formação e convívios desportivos, durante o ano letivo. 

Por fim a Formação Desportiva Especializada direcionada a estagiários de 

aperfeiçoamento, pretende-se favorecer a formação especializada dos alunos, que 

demonstrem interesse, capacidades e aptidões excecionais para a prática de uma 

modalidade desportiva.  

 

2.3 Modalidades 

De acordo com o Art. 5.º, “Definição”, Secção II – “Desporto Escolar”, do Decreto-

Lei n.º 95/91, de 26 de Fevereiro, o desporto escolar deve basear-se num sistema 

aberto de modalidades e de práticas desportivas que serão organizadas integrando de 

modo harmonioso as dimensões próprias desta atividade, designadamente o ensino, o 

treino, a recreação e a competição. 

O Desporto Escolar tem hoje e cada vez mais uma oferta vasta e variada de 

modalidades desportivas, de modo a proporcionar aos alunos uma escolha de acordo 

com os seus gostos ou habilidades. As escolas procuram cada vez mais estar em 

constante evolução no que diz respeito a variedade da prática desportiva. 

É possível que o aluno concilie várias vertentes pertencendo a uma equipa de 

desporto escolar, além da promoção da saúde e da condição física, do espirito de 

equipa que promove a cooperação e a solidariedade, o respeito e a autonomia, podem 

juntamente com tudo isto, optar livremente por uma modalidade à escolha.  

O Desporto Escolar pode dividir-se em dois grandes grupos, o grupo dos 

desportos individuais e o grupo dos desportos coletivos. Em cada grupo existe 

diversas modalidades e as escolas tentam oferecem o máximo possível consoante as 

condições de cada uma. Qualquer modalidade implicará também alterações no que diz 

respeito ao desenvolvimento de competências. 

Nos desportos coletivos está mais patente o relacionamento social, o trabalho de 

equipa onde é desenvolvida a tolerância, a aceitação da diferença, o espirito de 
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colaboração e de entreajuda o que será benéfico a nível escolar aquando da 

realização de trabalhos de grupo. 

Nos desportos individuais para além das vantagens comuns a qualquer desporto 

coletivo, cada um desenvolve capacidades específicas. Por exemplo, o Karaté, tal 

como outros, favorece o desenvolvimento do autocontrolo e autodisciplina. 

De seguida, apresentamos alguns exemplos das modalidades existentes nestes 

dois grandes grupos a nível nacional. 

Nas modalidades individuais temos atividades rítmicas, atletismo, badminton, 

boccia, BTT, escalada, esgrima, ginástica, golfe, judo, karaté, natação, orientação, 

patinagem, pentatlo moderno, prancha á vela, remo, surf, bodybord, ténis, tiro ao arco 

e vela. Por outro lado, nas modalidades coletivas temos o andebol, basebol, softbol, 

basquetebol, canoagem, corfebol, futebol, futsal, hóquei, rugby, voleibol e ainda jogos 

tradicionais. 

Existe então um leque diversificado de modalidades no desporto escolar e através 

do mapa escolar nacional, podemos verificar que estas modalidades variam do interior 

para o litoral. Em geral no litoral podemos ver mais atividades aquáticas como surf, 

bodybord e vela, em comparação com o interior que apresenta mais atividades de 

montanhismo como o BTT e orientação. 

Na Escola Secundária de Barcelinhos embora existam apenas três modalidades, 

pertencem aos dois grupos. Nas modalidades individuais encontramos o BTT e nas 

modalidades coletivas encontramos o Voleibol e o Futsal dividido em duas equipas, 

masculina e feminina.  

Resta ressalvar que a prática regular de desporto é um hábito a adquirir desde a 

infância pois irá desenvolver competências que auxiliarão a vida escolar das crianças 

e jovens bem como contribui para uma saúde física e mental melhor. 

 

2.4 Treinos e Competições 

Segundo Pina (1995), a escola precisa de riso, de entusiasmo, de dinamismo, de 

palmas, de alegria; precisa que se goste dela. O desporto pode contribuir para isso, 

com dias desportivos, com competições e torneios internos e externos, com pontos 

altos na vida escolar. Trata-se de, pelo desporto, integrar mais a vida na escola e a 

escola na vida. 

O desporto escolar tem hoje em dia uma das competições mais semelhantes 

com o desporto federado. O que difere um clube federado de um clube de desporto 

escolar é sem dúvida o problema fulcral para o sucesso ou insucesso de ambos, isto 

é, mais horas de treino semanais e ainda maiores períodos de competição para uma 
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equipa federada.  

Num clube de desporto escolar estas variantes são sem dúvida importantes 

para o desenvolvimento e evolução da própria equipa. Elas variam consoante as 

condições que cada escola oferece, como a ocupação das instalações e a 

disponibilidade de docentes especializados. Dependem ainda da modalidade em 

questão e do patamar competitivo em que cada uma se encontra.  

No geral uma equipa de desporto escolar tem apenas três horas de treino 

semanais, distribuídas em dois dias por semana com uma hora e meia cada. 

Raramente estes treinos são seguidos, a escola tenta sempre intercalar de modo a 

não interferir no estudo ou rotina do aluno e são também quase sempre realizados ao 

fim do dia, ou seja, após um dia de aulas. 

No que diz respeito a Escola Secundária de Barcelinhos, esta organiza-se de 

forma a proporcionar o maior número de treinos possíveis. Os professores 

responsáveis por cada modalidade têm a função de juntamente com todos os atletas 

definir dias e horas de treino, uma vez que a escola permite essa escolha. Essa 

liberdade de escolha, devidamente coordenada e organizada, traz muitas vantagens 

aos atletas, pois permite obterem treinos mais longos e duradouros. 

No caso do Futsal Masculino e Voleibol, conseguem treinar dois dias por 

semana intercalados, durante a tarde, com treinos de duas e duas horas e meia por 

vezes.  

O Futsal Feminino embora também tenha esta oportunidade, realizam apenas 

um treino por semana de duas horas devido a indisponibilidade do professor e 

algumas atletas. 

No que diz respeito ao BTT, podemos considerar que é uma exceção á regra, 

pois esta é uma modalidade que treina única e exclusivamente aos sábados de manha 

devido a dirigirem-se muitas vezes a outras instalações, com treinos de três horas. 

Este horário de treinos foi estipulado pelo professor responsável juntamente com os 

atletas, com autorização da escola. 

Os locais, as datas, as horas das competições são definidas e comunicados às 

escolas pelas entidades a quem compete a sua organização. 

Relativamente aos períodos de competição, são bem mais curtos que qualquer 

outro, funcionam por eliminatória e realizam-se sempre ao fim de semana, mais 

precisamente ao sábado de manhã. Normalmente começam em princípios de Janeiro 

e isto, porque assim as equipas têm mais tempo para treinar e evoluir em grupo.  

Todas as competições inseridas no desporto escolar funcionam por 

eliminatórias, isto é, em cada encontro são atribuídos pontos as equipa consoante os 

resultados obtidos e passam para a próxima fase apenas as duas equipas mais 
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pontuadas. Ou seja, em cada encontro são sempre equipas eliminadas e assim 

sucessivamente até encontrar um vencedor.  

Assim sendo, os períodos de competição são bastante curtos para estes atletas e 

ainda mais para as equipas que vão sendo eliminadas ao longo da competição. 

Na Escola Secundária de Barcelinhos decorreu exatamente da forma acima 

descrita. Todas as equipas iniciaram as competições no mês de Janeiro do presente 

ano e os encontros realizavam-se aos sábados de manhã com três equipas, no 

mínimo, de diversas escolas. Em cada encontro eram atribuídos pontos às equipas de 

forma a serem eliminadas.  

A equipa que chegou mais longe nas competições foi o Futsal Masculino, 

chegando à fase regional, as restantes equipas iam sendo eliminadas tendo assim um 

período de competição curto. 

 

2.5 Instalações e Material 

Segundo a Carta Internacional da Educação Física e do Desporto da UNESCO, 

artigo 5º 5.1 e 5.3, devem ser disponibilizados equipamentos e instalações suficientes 

e adequados, para possibilitar a participação intensiva e segura, dentro e fora da 

escola, em programas de educação física e de desporto. É essencial que planos de 

desenvolvimento, urbano e rural, incluam as necessidades de longo prazo, no que diz 

respeito a instalações, locais e equipamentos para a educação física e o desporto, 

levando em consideração as oportunidades oferecidas pelo meio ambiente natural. 

O Desporto Escolar, como acima referido, oferece hoje em dia um leque 

diversificado de modalidades aos alunos. Para que tal aconteça as escolas necessitam 

das condições mínimas para esta prática, quantas melhor as condições mais 

modalidades certamente existirão. 

Quando falamos em condições mínimas, falamos dos espaços proporcionados aos 

alunos para os treinos e competições, tal como todo o material necessário para tal.  

A Escola Secundária de Barcelinhos dispõe de várias instalações, não só para o 

Desporto Escolar mas também para as aulas de Educação Física. A escola conta com 

um campo de jogos exterior, com uma pista de atletismo, um campo com medidas de 

futsal com duas balizas, voleibol e andebol, dois campos de basquetebol com quatro 

tabelas e uma caixa de areia. 

A escola dispõe ainda de um pavilhão gimnodesportivo onde são realizadas a 

maioria das aulas de educação física, os treinos do Desporto Escolar e todas as suas 

competições. O pavilhão conta apenas com um campo com medidas para três campos 

de basquetebol com seis tabelas, um campo de futsal com duas balizas, três campos 
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de voleibol e badminton e um campo de andebol. O pavilhão contém uma sala de 

aulas, uma sala de professores, uma sala de funcionários, uma lavandaria, oito 

balneários (quatro femininos e quatro masculinos), bancadas e por último uma 

arrecadação de material. 

A arrecadação é o local onde se encontra todo o tipo de material necessário. É 

onde no início de cada aula ou treino se requisita o material e no final das mesmas se 

devolve.  

3. RENDIMENTO ESCOLAR DOS ALUNOS 
Segundo Eurídice (1995), o rendimento escolar pode ser definido como a 

capacidade que o aluno revela para atingir os objetivos globais definidos para cada 

ciclo de estudos.  

Cada criança é considerada boa ou má aluna em função dos resultados obtidos e 

dos progressos efetuados no cumprimento dos programas de ensino (Benavente, 

1976), ou seja, ao conceito de rendimento escolar estão desde logo associados os 

conceitos de sucesso/insucesso escolar. 

O rendimento escolar dos alunos pode resumir-se em todo o conhecimento 

adquirido por cada um ao longo dos anos, quer em âmbito escolar ou universitário.  

Pode definir-se como uma medida de capacidades dos alunos, que expressa o que 

este tem aprendido e adquirido ao longo deste processo formativo, mas também como 

uma capacidade do aluno responder a estímulos educativos. 

O rendimento escolar de cada um pode ser influenciado por vários e distintos 

fatores. Desde a própria dificuldade em algumas disciplinas até à organização da 

grande quantidade de testes e exames que incidem na mesma data, a própria relação 

professor/aluno, passando pela ampla extensão de certos programas educativos, são 

muitos os motivos que podem levar um aluno a apresentar um fraco rendimento 

académico. 

Existem ainda outras questões que podem levar a isto, questões essas, que estão 

diretamente relacionadas com o fator psicológico. Desde a pouca motivação, o 

desinteresse, á distração nas aulas, que dificultam a atenção e compreensão dos 

conhecimentos lecionados pelo docente e podem afetar diretamente o rendimento de 

cada aluno no momento das avaliações.  

Por outro lado, o rendimento escolar pode estar relacionado com a subjetividade 

do professor na hora de corrigir os testes e exames. Certas disciplinas exigem 

respostas que podem ter várias interpretações ou explicações, principalmente aquelas 

que pertencem ás ciências sociais. 
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Cada professor através de métodos e estratégias distintas, devem da melhor 

maneira saber analisar a correção para determinar se o estudante compreendeu ou 

não os conceitos lecionados pelo docente. 

 

3.1 Relação do Desporto Escolar com o Rendimento 

Escolar 

Relativamente ao efeito do Desporto Escolar no rendimento escolar, existem 

alguns estudos científicos com relevância que concordam com esta relação. Contudo 

nenhum destes estudos consegue quantifica-la.  

Segundo Rogers, Mayer e Mortel (1990) refere que a participação em programas 

de atividade física, surge como um indicador com contributo positivo para o 

desenvolvimento da função cognitiva.  

Podemos dizer que a maioria ou mesmo todas as referências encontradas 

concordam com esta relação, dizendo que existem benefícios.   

Nos últimos dez anos, os benefícios da prática regular de atividade física têm sido 

uma influência positiva sobre a função e a saúde cerebral. (Cotman e Berchtold, 

2002). 

Segundo Hilman (2008), o tempo gasto em programas de atividade física, por 

parte dos alunos, não impede o desempenho académico, podendo até mesmo 

melhora-lo.   

Com estas evidências podemos dizer que o Desporto Escolar está associado a um 

melhor rendimento escolar em crianças/adolescentes.  

 

4. DIMENSÃO SOCIAL DOS ALUNOS 

A dimensão social de uma pessoa pode ser caraterizada por diversas variantes, 

meios e culturas, por isso não existe uma definição em concreto. 

Para este estudo resolvemos focar-nos mais num âmbito escolar, mais 

propriamente no Desporto Escolar. 

A estrutura social da escola, enquanto organização, consiste em sistemas de ação 

e comportamentos intencionais, que ocorrem entre aqueles que são considerados 

seus membros, alunos, professores e funcionários. 

Na escola os alunos tem muito tempo pessoal e social, pois a escola é um espaço, 

a seguir a família, que os jovens passam a maior parte do tempo, assim a escola 

torna-se um fator muito importante na dimensão social dos alunos. 

Este tempo na escola influencia o seu “eu” e a sua autoestima, na medida em que 

vão interagir com várias pessoas, meios e culturas.  
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De um modo geral, é na escola que os jovens criam a sua identidade pessoal, pois 

a experiência escolar influência a imagem que cada aluno tem de si próprio tanto a 

nível intelectual como a nível desportivo. 

4.1 Relação do Desporto Escolar com a Dimensão Social 
Atualmente nas escolas, o Desporto Escolar é um dos fenómenos sociais com 

mais impacto para os alunos. A sua prática corretamente desenvolvida representa 

uma importante fonte de valorização das relações pessoais e consequentemente a 

sua qualidade de vida. 

Segundo a Carta Internacional da Educação Física e do Desporto da UNESCO, 

artigo 2º, 2.2, no âmbito individual, a educação e o desporto contribuem para a 

manutenção e a melhora da saúde, proporcionam uma atividade saudável de lazer e 

permitem que as pessoas superem os inconvenientes da vida moderna. No âmbito da 

comunidade, eles enriquecem as relações sociais e desenvolvem o jogo limpo (fair 

play) que é essencial não apenas para o desporto em si, mas também para a vida em 

sociedade. 

A prática desportiva revela elevada importância no âmbito social de cada um 

intervindo assim em níveis diferentes.  

Segundo o Ministério da Educação (2003) refere a possibilidade de expressão de 

sentimentos de emoção, prazer e risco controlado; de adoção de comportamentos 

autonomia, responsabilidade e sentido critico; de criação de ambientes de 

comunicação e de cooperação, no sentido do desenvolvimento da autoestima e do 

sentimento de pertença a um grupo.  

 

5. METODOLOGIA 

O método de análise adotado pretende verificar a influência do Desporto Escolar no 

Rendimento Escolar e Social dos Alunos. Desta forma, através dos alunos praticantes 

de Desporto Escolar da Escola Secundária de Barcelinhos, pretendemos analisar se 

existe de facto uma influência do Desporto Escolar na vida académica de cada aluno, 

quer positiva quer negativamente e o modo como tal acontece. 

Pretendemos ainda verificar as atividades que os alunos costumam realizar fora do 

tempo de aulas e se o Desporto Escolar tem influência nas mesmas, intervindo direta 

ou indiretamente nas relações pessoais dos alunos. 

Por fim, analisar se os encarregados de educação apoiam a participação dos 

educandos no Desporto Escolar e porquê.  
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5.1 Participantes 

Os participantes deste estudo são constituídos pelos alunos praticantes de 

Desporto Escolar da Escola Secundária de Barcelinhos. Num total de 632 alunos, a 

amostra é composta por 50 indivíduos o que dá 7,9% dos alunos da escola. Do sexo 

masculino 24 e do sexo feminino 26, cujas idades variam entre os 15 e os 19 anos, 

sendo que as idades mais representativas são de 17 anos (30%). 

 

 

5.2 Sexo dos Indivíduos 

 

Os participantes constituem um total 

de 50 indivíduos. Sendo que o género 

masculino representa 48% e o género 

feminino 52%. 
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5.3 Idades dos Indivíduos 
 

 

  Ilustração 3: Idades 

Relativamente às idades, o estudo apresenta uma grande diversidade, ou seja, 

as idades variam entre os 15 e os 19 anos. Contudo a maior parte dos inquiridos, 30% 

apresentam 17 anos de idade. Depois temos as idades de 16 e 18 anos que 

representam 24% e 22%, respetivamente. De seguida, com 20% temos os 15 anos. 

Por fim com apenas 4% temos os alunos com 19 anos. 

5.4 Ano Escolar 

No que diz respeito ao ano escolar 

dos alunos participantes, o ano com maior 

número de alunos é o 10º ano com cerca 

de 23 anos, ou seja, 46%. Do 11º ano 

com 13 alunos, 26% e por fim do12º ano 

com 28%, 14 alunos 

. 

                         Ilustração 4: Ano Escolar 

 

5.5 Procedimentos/Instrumentos 

O método utilizado neste estudo para obtenção de respostas foi o inquérito por 

questionário. Ao longo deste processo observamos atentamente os treinos das várias 

modalidades existentes e percebemos algumas das dificuldades que os alunos 

demonstravam em conciliar a prática do Desporto Escolar com outras tarefas do seu 

dia-a-dia. Após uma longa pesquisa em questionários já validados, achamos que 

nenhum deles representava exatamente aquilo que eu queríamos desenvolver neste 

estudo, por isso decidimos realizar o nosso próprio questionário. Começando por fazer 
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um estudo piloto com os alunos praticantes do Desporto Escolar da Escola Secundária 

de Barcelinhos. 

Pessoalmente questionamos os alunos durante os vários treinos sobre essas 

mesmas dificuldades abrangendo três subtemas ligados entre si. Após isso, reunimos 

todas as respostas encontrando assim categorias das mesmas, que fossem de 

encontro ao que pretendia. 

Por fim elaboramos um questionário de resposta fechada, com validação 

interna. 

O questionário encontra-se estruturado mediante as categorias de resposta 

obtidas que dizem respeito á influência do Desporto Escolar. As questões estão 

agrupadas em 4 grupos: 

 

 

I – Identificação dos alunos; 

II – Prática Desportiva; 

III - Rendimento Escolar; 

IV – Dimensão Social; 

 

A aplicação do questionário foi feita diretamente com os alunos. Dirigimo-nos 

aos treinos de cada uma das modalidades do Desporto Escolar e com o auxílio do 

professor responsável os alunos preencheram os questionários no momento.  

Deslocam-nos até aos treinos e fizemos este processo três vezes porque nem 

sempre os alunos estavam todos presentes e deste modo tentei obter o máximo de 

questionários possíveis. 

Depois da recolha de todos os questionários, os dados recolhidos foram envolvidos 

num processo de tratamento, através do programa “Microsoft Office Excel 2010” e 

apresentados sob a forma de gráficos com valores absolutos. Recorreu-se sobretudo a 

métodos elementares estatísticos com a média, valor máximo e valor mínimo e 

percentagem.  
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6 APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DE RESULTADOS 

 

6.3 Modalidades 

Na ilustração que se segue encontramos os dados referentes às modalidades 

existentes no Desporto Escolar da Escola Secundária de Barcelinhos. Bem como o 

número de participantes e o sexo representado em cada uma delas.  

 

Ilustração 5: Modalidades 

Relativamente às modalidades existentes, estas são divididas em três. A 

modalidade com mais atletas é o Futsal com 58% cerca de 29 alunos, pois também é 

dividida por duas equipas distintas uma feminina e outra masculina que representam 

44,8% e 55,2%, respetivamente. No Voleibol como podemos verificar existe apenas 

uma equipa sendo esta feminina, representando cerca de 24% dos alunos. 

Por fim no BTT participam 9 alunos, ou seja, 18%. Embora exista apenas uma 

equipa esta é mista incluindo assim 8 do sexo masculino (88,9%) e apenas uma do 

sexo feminino (11,1%). 

 

6.4 Motivos de Prática 

Hoje em dia, os motivos que levam os adolescentes á prática de exercício 

físico é uma questão que tem sido cada vez mais abordada. Quando falamos que 50 

alunos praticam Desporto Escolar uma das questões que logo surge é o porquê. 

Vários motivos para a prática foram apresentados e vários alunos deram mais que um 

motivo. 

 

0

5

10

15

20

Futsal Voleibol BTT

16 

0 

8 

13 
12 

1 

Modalidades 

Rapazes

raparigas



 

40 
 

 

Ilustração 6: Motivos de prática 

A maioria dos alunos apresenta como maior motivo o gosto pessoal pela 

prática, cerca de 30 alunos (60%) e outro dos motivos é o facto de fazer bem á saúde, 

cerca de 17 alunos (34%). 

Outro dos motivos foi a aptidão pessoal, com 8 alunos e o facto de praticar a 

modalidade á muito tempo, com 6 alunos, 16% e 12% respetivamente. O facto de as 

modalidades serem todas coletivas, o espirito de equipa é muito maior e a criação de 

laços de amizades é outro dos motivos com cerca de 5 alunos (10%) 

Por fim e último motivo apenas 2 alunos afirmam praticar Desporto Escolar 

porque têm problemas de saúde (4%). 

 

6.5 Tempo de Prática 

Muitas vezes, um dos motivos apresentados para a prática do Desporto 

Escolar é o facto de praticarem a mesma modalidade fora da escola e há tempo 

significativo. Mas por outro lado, também existe muitos alunos que iniciam esta prática 

através do Desporto Escolar. O tempo de prática de cada aluno pode interferir em 

vários aspetos.  

 

 

Ilustração 7: Tempo de prática 

Dos 50 indivíduos analisados a maioria, 16 alunos, pratica Desporto Escolar há 

relativamente 2 anos, 32%. Com 22%, cerca de 11 alunos, praticam á 3 anos. De 
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seguida com 18%, 9 alunos praticam á 4 ou mais anos e com 16%, cerca de 8 alunos, 

á 1 anos. Os restantes indivíduos, praticam á 6 meses ou menos (12%). 

 

6.6 Treinos e Horas Semanais 

 

Ilustração 8: Treinos e horas semanais 

Pela análise da ilustração 8, verificamos que a maioria dos indivíduos usufrui 

de 2 treinos por semana, o que resulta num total de treinos de 3 a 4 horas (56%). Por 

outro lado, também com um número elevado, 22 dos indivíduos tem apenas 1 treino 

por semana que dá um total de treinos de 2 a 4 horas (44%). 

 

6.7 Instalações e Material 

O Desporto Escolar depende de vários intervenientes que estão diretamente 

ligados entre si. As condições das instalações e materiais disponíveis são cruciais 

para o êxito em todas as modalidades.  

 

 

Ilustração 9: Instalações e material 

Relativamente às condições das instalações e do material que os indivíduos 

têm acesso, a maioria (50%) cerca de 25, afirma que as condições têm um 

aproveitamento bom. 
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Com 46%, 23 indivíduos acham as condições das mesmas, razoáveis. E por fim 

com uma minoria, 2 dos indivíduos, afirmam que as condições têm um aproveitamento 

mau (4%). 

 

 

6.8 Aproveitamento Escolar 

O aproveitamento escolar de um aluno ao longo do ano pode variar tendo em 

conta vários aspetos. Deve conseguir atingir objetivos positivos para a obtenção do 

sucesso escolar.  

 

Pela análise da ilustração 10, a grande 

maioria dos alunos, 80%, nunca reprovou 

de ano e apenas 20% afirma já ter 

reprovado. Desses indivíduos, 70% são 

do sexo masculino e 30% do sexo 

feminino. 

 

 

 

6.9 Consideras que reprovaste por causa do 

Desporto Escolar? 

 

Ilustração 11: Consideras que reprovaste por causa do Desporto Escolar? 

Pela análise da ilustração 11, todos os indivíduos que afirmam já ter reprovado 

(100%), consideram que o Desporto Escolar não teve influência nesse ano, ou seja, 

não consideram ter reprovado por praticarem Desporto Escolar. 
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6.10 Horas de Estudo  

Todos os alunos devem conseguir conciliar durante o dia diversas tarefas de 

modo a nunca prescindir de algo. Os alunos e praticantes de Desporto Escolar devem 

organizar-se da melhor forma nunca descuidando dos estudos.  

 

 

Ilustração 12: Horas de estudo 

Relativamente às horas de estudo semanais dos indivíduos inquiridos, a maioria, 

21 (42%), estuda de 4 a 5 horas. De seguida, com 24%, estudam de 3 a 4 horas 

semanais. Cerca de 6 indivíduos, afirmam estudar semanalmente 5 a 6 e 6 a 7 horas, 

respetivamente (12% cada). Por fim, em minoria, 5 dos indivíduos estudam cerca de 2 

a 3 horas semanais (10%). 

 

6.11 Influência do Desporto Escolar no 

Aproveitamento 

A prática do Desporto Escolar e as suas competições juntamente com outras 

tarefas do dia-a-dia de um aluno, pode ser um dos aspetos a ter em conta no 

aproveitamento escolar. O aluno não deve deixar que esta prática influencie 

negativamente o seu rendimento. 
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Ilustração 13: Influência do Desporto Escolar no aproveitamento 

 

Pela análise da ilustração 13, podemos afirmar que a maioria dos indivíduos, 62%, 

considera que o Desporto Escolar influência o aproveitamento. Pelo contrário 38% 

considera que uma atividade não tem qualquer tipo de influência na outra. 

É de salientar que dos 31 indivíduos que afirmam haver influência, consideram que 

é uma influência positiva (100%).  

 

6.12 Atividades nos tempos livres 

Tal como referido anteriormente, os alunos devem conseguir organizar-se de 

forma a nunca prescindir de nenhuma das suas atividades, principalmente, as que 

mais gosta. As atividades desenvolvidas nos tempos livres são essenciais para uma 

melhor realização das outras tarefas. 
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Ilustração 14: Atividades nos tempos livres 

 

Relativamente á vida social dos alunos, as atividades que realizam fora do 

tempo de aulas é muito importante e diversas atividades surgem, levando a que 

alguns indivíduos assinalassem mais que uma atividade. 

A maioria dos alunos assinalou sair com os amigos (80%), fazer desporto (60%), ver 

televisão (56%), sair com a família (32%) e ir ao cinema (24%), como as atividades 

mais realizadas nos tempos livres. 

Por outro lado ir á discoteca (14%), jogar computador (14%), ler (12%) e 

estudar (10%), foram as atividades assinaladas como menos realizadas entre os 

alunos. 

 

6.13 Alguma vez te privaste de algo pelo Deporto 

Escolar? 

As atividades realizadas pelos alunos nos tempos livres são essenciais para 

uma boa organização e sentido de autonomia. Os treinos e competições do Desporto 

Escolar são muitas vezes realizados ao fim de semana e em horário após aulas, 

momentos esses, que os alunos aproveitam para realizar as atividades que mais 

gostam.  
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Ilustração 15: Alguma vez te privaste de algo pelo Desporto Escolar? 

Pela análise da ilustração 15, se alguma vez se privaram de algo pelo Desporto 

Escolar, a maioria, 36 indivíduos, respondeu que sim (72%). Por outro lado com, 28%, 

14 dos indivíduos responderam que não.  

 

6.14 Motivos pelos quais já se privaram de algo pelo 

Desporto Escolar 

Como referido anteriormente, as competições e treinos do Desporto 

Escolar são muitas vezes realizadas ao fim de semana e em horário após as 

aulas, o que pode levar os alunos a privarem-se de alguma atividade que mais 

gostam. Os motivos que levam os alunos a privarem-se de algo podem ser 

distintos. 

 

 

 

Ilustração 16: Motivos pelos quais já se privaram de algo pelo Desporto Escolar 

0

5

10

15

20

25

30

35

40

Sim Não

36 

14 

Alguma vez te privaste de algo pelo Desporto 
Escolar? 

  

0

5

10

15

20

Dias das Competições Horários de Treinos Estudo

19 

10 

7 

Porquê? 



 

47 
 

Relativamente às causas pelas quais já se privaram de algo pelo Desporto 

Escolar, os indivíduos apresentam três respostas. 

A maioria, 52,8% afirma que já se privou de algo por causa dos dias de 

competição. De seguida, 10 dos indivíduos, 27,8%, refere que foi por causa do horário 

dos treinos e por fim, com 19,4%, 7 indivíduos, referem momentos de estudo 

(explicações, etc.) como principal causa.   

 

6.15 Apoio dos Encarregados de Educação 

O papel dos Encarregados de Educação na vida do aluno é fundamental. O apoio dos 

mesmos nas decisões escolares e escolhas dos alunos, tais como atividades a 

realizar, é essencial para um percurso académico com sucesso.  

 

 
Ilustração 17: Apoio dos Encarregados de Educação 

Achei também importante perceber até que ponto os indivíduos têm o apoio 

dos Encarregados de Educação quando o assunto é o Desporto Escolar. 

A grande maioria dos indivíduos, 44 afirma que os encarregados de educação 

apoiam o facto de praticarem desporto na escola (88%). Por outro lado, 6 indivíduos 

afirmam não sentirem o apoio dos encarregados de educação no que toca a esta 

prática.  
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6.16 Motivos dos Encarregados de Educação 

 
O apoio dos Encarregados de Educação nas atividades extracurriculares como 

o Desporto Escolar é essencial para o desenvolvimento do aluno. São vários os 

motivos que levam os Encarregados de Educação a apoiarem a prática do Desporto 

Escolar. 

 

 
Ilustração 18: Motivos dos Encarregados de Educação 

 

Pela análise da figura 17, conseguimos verificar os motivos dos encarregados 

de educação para apoiarem ou não a prática dos educandos no Desporto Escolar. De 

todos os inquiridos, 44 afirmam que apoiam e os restantes 6 dizem não apoiar. 

Relativamente aos encarregados de educação que apoiam esta prática, a maioria, 

38,7%, 17 indivíduos, refere o facto de fazer bem á saúde como o principal motivo. De 

seguida o gosto pessoal dos educandos (22,7%) e o facto de apoiarem os educandos 

em todas as situações (22,7%), também são duas das razões com um número de 

resposta elevada, sendo no total 10 indivíduos. 

 Por fim, com menor número de resposta temos o facto de 4 dos encarregados 

de educação também praticarem desporto (9,1%) e no caso de 3 indivíduos, por 

também ser uma boa distração para os mesmos (6,8%). Relativamente aos 

encarregados de educação que não apoiam esta prática, a maioria, 4 indivíduos, 

respondeu pelo facto de ocupar demasiado tempo aos educandos (66,7%) e com 

33,3%, 2 dos indivíduos dá como motivo o facto do desporto escolar distrair os 

educandos dos estudos. 
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7. CONCLUSÕES 

 
Hoje em dia, o Desporto Escolar é um dos meios mais utilizados pelos jovens nas 

escolas para a prática da atividade física. Para além da Educação Física, as escolas 

oferecem cada vez mais um leque variado de modalidades desportivas como incentivo 

a esta prática. 

O Desporto Escolar está organizado pelas escolas da melhor forma possível para 

os alunos. Esta prática de desporto realiza-se através de competições e de processos 

que antecedem a sua preparação, tais como atividades recreativas e os respetivos 

treinos. 

Deve-se considerar prioritária a implementação de valores inerentes á atividade 

desportiva e á dinâmica, promovendo o humanismo, a verdade, a solidariedade, a 

lealdade e o respeito. Para além destes valores proporcionados pela prática 

desportiva, o Desporto Escolar é um fator determinante na melhoria da saúde e na 

criação de hábitos de vida ativa das crianças. 

Por outro lado o Desporto Escolar também pode influenciar outras vertentes na vida 

de um jovem. As prioridades devem ser bem definidos e todas as atividades 

organizadas e de modo a não influenciarem outras.  

O Rendimento Escolar e a Dimensão Social de cada aluno podem ser influenciados 

pelo Desporto Escolar e cabe a cada aluno a sua organização. 

Neste estudo, o meu principal objetivo foi verificar se de facto existe ou não uma 

influência do Desporto Escolar na vida académica e social dos alunos e os motivos 

para que tal aconteça. 

Após a realização do estudo com cerca de 50 indivíduos, 24 do sexo masculino e 

26 do sexo feminino, praticantes do Desporto Escolar da Escola Secundária de 

Barcelinhos com idades compreendidas 15 e 19 anos, pude chegar a várias 

conclusões. 

Relativamente ao aproveitamento escolar, verifiquei que 20% dos alunos, afirmam 

ter reprovado e todos eles consideram o Desporto Escolar não foi uma das causas 

para tal. 

No que se refere á influência do Desporto Escolar no aproveitamento a maioria dos 

indivíduos, 62%, refere que existe de facto alguma influência, influência essa 

totalmente positiva. Ou seja, nenhum dos indivíduos inquiridos considera que o 

Desporto Escolar tem influência negativa no aproveitamento escolar. Outra das 

conclusões que pude verificar está diretamente relacionada com a vida social dos 

alunos. Com 72%, os indivíduos afirmam já se terem privado de algo da sua vida pelo 

Desporto Escolar. Apenas 28% diz nunca se ter privado de nada por esta prática.  
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O motivo mais referido pelos indivíduos, que afirmam já se ter privado de algo, é os 

dias das competições, de seguida os horários dos treinos e por fim o facto de terem 

momentos de estudo, explicações, etc. 

Deste modo, concluímos que este estudo verificou que de facto existe uma 

influência do Desporto Escolar no rendimento escolar, influência essa positiva para 

estes jovens. Pois referem ainda que o Desporto Escolar não é uma das causas do 

fraco aproveitamento. 

Concluímos também que o Desporto Escolar exerce uma influência na Dimensão 

Social dos alunos privando-os por vezes de certas atividades fora do tempo de aulas. 

As principais causas para esta influência, reflete-se nos dias de competições e ainda o 

horário dos treinos. 

Por último, podemos afirmar que os Encarregados de Educação, na sua maioria, 

apoiam os alunos na prática do Desporto Escolar. 
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Questionário 

O presente questionário tem em vista a elaboração de um Relatório de Estágio do Mestrado em Ensino de Educação 
Física nos Ensinos Básico e Secundário, a apresentar na Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, no ano letivo 
2015/2016.Este questionário tem como objetivo principal, verificar a relação existente entre a prática do Desporto 
Escolar, Rendimento Académico e Vida Social dos alunos. 

As respostas deverão traduzir a tua opinião sincera, não havendo respostas corretas ou incorretas. É 
importante que respondas a todas as questões. A informação proporcionada será confidencial, destinando-se a ser 
objeto de tratamento estatístico. 

Parte I – Identificação do Aluno 

Sexo: Masculino ____ Feminino____ 
Idade:____ Ano:____ 

Parte II – Prática Desportiva 

 
Praticas Desporto Escolar? Sim        Não 
  
Porque?_______________________________________________________________________________ 
 
Há quanto tempo praticas Desporto Escolar? 
6 meses        1 ano        2 anos        3 anos       4ou+      
 
Qual modalidade?____________________________________ 

 
Quantos treinos por semana?  
1       2      3      4ou+     
 
Quantas horas de treino realizadas por semana? 
2 a 3       3 a 4     4 a 5      5 a 6      6 a 7    
 
Como classificas as condições de treino (instalações e material)?  
Bom         Razoável         Mau 

Parte III – Rendimento Escolar 
 
Já, reprovaste de ano algumas vez? Sim        Não  
 
Se sim, consideras que reprovaste de ano porque praticas Desporto Escolar? Sim        Não 
 
Quantas horas estudas por semana?  
2 a 3       3 a 4      4 a 5       5 a 6       6 a 7 
 
Consideras que o Desporto Escolar tem influência nas tuas notas?  
Sim       Não        
 
Se sim, positiva ou negativamente? ________________________ 
 

Parte IV – Dimensão Social 
 
O que gostas de fazer nos tempos livres? 
Ver TV 
Ir ao cinema 
Ler 
Estudar 
Fazer Desporto 
Sair com a Família  
Sair com os Amigos 
Ir a Discoteca 
Outras        Quais?_____________________________________________________________ 
 
Alguma vez te privaste de alguma atividade pelo Desporto Escolar? Sim       Não   
 
Porque? _________________________________________________________________________ 
 
Os teus pais ou Encarregados de Educação apoiam o facto de participares no Desporto Escolar?  Sim       Não 
  
Porque?__________________________________________________________________________ 

 
Obrigado pela tua colaboração!!! 

 


