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Titulo: Relatório de Estágio. Motivação para o Desporto Escolar – Estudo em alunos do 

ensino secundário, de uma escola do concelho de Guimarães. 

Resumo 

 O Relatório de Estágio está envolvido no 2º ano letivo do Mestrado em Ensino de 

Educação Física nos Ensinos Básico e Secundário, da Universidade do Minho. 

 Este documento tem três grandes áreas, as duas primeiras retratam toda a envolvência 

que o estágio curricular me proporcionou, e a terceira área, é referente a um estudo de 

investigação sobre a Motivação para o Desporto Escolar. 

 Relativamente à primeira área, iniciei-a com um enquadramento pessoal de forma a 

contextualizar o meu percurso pessoal e académico, e de seguida realizei um enquadramento 

institucional de forma a situar e caracterizar o espaço e a instituição que acolheu o meu estágio. 

 Os vários processos de ensino-aprendizagem desenvolvidos foram tratados e 

organizados em diversas vertentes, organizados em quatro áreas, conceção, planeamento, 

realização e por último, avaliação. Nestas áreas encontra-se todos os passos pedagógicos 

abordados e realizados durante o ano, como, análise e caracterização da turma, a organização e 

planeamento dos métodos de ensino-aprendizagem, os métodos teóricos abordados e 

realizados, tudo para um ensino mais eficaz. 

 A seguinte área refere a participação na escola e a relação com a comunidade escolar, 

isto retrata a participação nas várias atividades e formações realizadas na escola.  

A terceira área demonstra área de desenvolvimento profissional e investigativo em 

Educação Física, onde surgiu um estudo que procurou verificar e concluir quais as motivações 

que leva os alunos do ensino secundário aderirem ou não ao Desporto Escolar. 

Amostra do estudo consiste em 60 indivíduos todos do sexo masculino, em que 30 

tinham participação no Desporto Escolar e os restantes 30 não aderiram a qualquer modalidade 

do Desporto Escolar. Depois de toda análise, os resultados verificados foram que quem pratica 

Desporto Escolar os motivos mais relevantes estão relacionados com aspetos de melhoramento 

da performance física, já quem não aderiu, os motivos com maior importância estão 

relacionados com outras ocupações e por consequente falta de tempo. 

 

Palavras – Chave: Estágio; Educação Física;Desporto; Desporto Escolar; Motivação. 

 



VI 

 

 

  



VII 

 

Title: Internship Report. Motivation to sport activities at school - A study with high school 

students in Guimarães. 

 Abstract 

The internship report is a part of the 2nd year of the Master's Degree in Physical 

Education Teaching of middle and high schools at University of Minho. 

This document is divided in three main areas. The first two depict all the surroundings 

that the traineeship provided me, the third one refers to a investigation study on motivation for 

school sports. 

Regarding the first area, I began with a personal framework in order to contextualize my 

personal and academic life, and then made an institutional framework in order to locate and 

characterize the space and the institution that welcomed my internship. 

The several teaching and learning processes developed were treated and organized in 

various strands, organized into four areas: design, planning, implementation and finally 

evaluation. In these aspects we can find all the pedagogical steps covered and held during the 

year, like, class analysis and characterization, the organization and planning of teaching-learning 

methods, discussed and performed theoretical methods, all for a more effective teaching.  

The following area refers to the school's participation and interaction with the school 

community. This depicts participation in several activities and trainings conducted at school. 

The third area shows the professional and investigative development in Physical 

Education, where a study was made that aimed to verify and conclude what were motivations 

that compelled the high school students to adhere, or not, to sports at school. 

The study sample consisted of 60 individuals, all male, in which 30 had engaged in 

school sports and the remaining 30 did not engage in any kind of school sports. After all the 

analysis, the results showed that the main reason to school sports adherence is wanting to 

improve physical condition and the main reason for not adhering is lack of time due to other 

occupations. 

Keywords:Internship; Physical Education; Sport; School Sport; Motivation 
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1 Introdução 

 

O presente relatório de estágio está englobado na unidade curricular Prática de Ensino 

Supervisionada, integrado no Mestrado em Ensino da Educação Física nos Ensinos Básicos e 

Secundários da Universidade do Minho.  

 O meu estágio realizou-se numa escola secundária, localizada no concelho de 

Guimarães, sendo que a turma de intervenção frequentava o 12º ano de escolaridade. Todo o 

estágio decorreu de setembro de 2014 e junho de 2015. 

Esta experiência retrata o culminar de todo o trajeto de aprendizagem teórica adquirida 

ao longo dos anos num transfer para aplicação na prática.    

Neste documento demonstro todas as minhas experiências práticas e teóricas, 

apresentando todos os métodos pedagógicos utilizados, assim como as evoluções e aplicações 

ao nível do ensino - aprendizagem. 

A edificação deste trabalho começa com um enquadramento pessoal onde descrevo 

todas as minhas esperanças e expetativas para este estágio. De seguida, o enquadramento 

institucional onde relato as respetivas informações da instituição escolar, meio envolvente e 

turma. Adiante, detalho as diferentes fasesda minha prática pedagógica: conceção, planificação, 

realização e avaliação para a turma envolvente, que se encontram no enquadramento 

pedagógico. Ainda inserido no enquadramento pedagógico, está a participação na escola e 

relação com a comunidade escolar, onde irei descrever as minhas participações em atividades 

escolares, formações, reuniões de turma entre outros. Para terminar, o meu projeto de 

investigação, onde surge o estudo sobre a motivação para o Desporto Escolar – Estudo em 

alunos do ensino secundário, de uma escola do concelho de Guimarães. 

Para terminar as considerações finais onde realizo um comentário e um juízo a todo o 

trabalho desenvolvido, e apresento as referências bibliográficas.  
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2 Intervenção Pedagógica no Processo Ensino Aprendizagem 

 

2.1 Enquadramento Pessoal 

 

Neste ano letivo tinha grandes expectativas, pois este foi o ano em que passei á pratica 

todos os conhecimentos adquiridos no meu percurso académico e assim realizar um sonho 

antigo, o ser professor. 

 Mas este sonho está ligado à área que sempre esteve presente na minha vida, o 

desporto. A prática e o gosto pelo desporto está no meu quotidiano desde que me recordo, do 

intervalo das aulas onde me juntava com os meus colegas de turma para jogarmos futebol, de ir 

para a rua brincar (futebol, ao esconde, etc) onde por vezes a minha mãe tinha chamar da 

varanda para ir jantar, de acompanhar o percurso de futebolista do meu pai, entre muitos outros 

momentos. Entretanto por volta dos meus 10 anos, lembro que pedi ao meu para me colocar 

numa equipa de futebol, onde só o deixei de praticar aos 18 anos para ingressar no ensino 

superior. 

 Ao concluir o secundário tive que decidir a área em que iria apostar no meu futuro 

académico, que se veio a tornar bastante fácil, pois só poderia ser um curso que tivesse ligação 

ao desporto. Ingressei no IPVC, na Escola Superior de Desporto e Lazer, em Melgaço, conclui o 

mesmo em 3 anos onde aprendi bastaste nos vários ramos do desporto e da atividade física. 

 Entretanto, com o concluir da licenciatura, decidi continuar os estudos e seguir o meu 

segundo sonho, sendo que o primeiro é na generalidade o de todas a crianças ser jogador de 

futebol, o de ser professor de Educação Física. Este gosto pelo “ser professor de física” vem das 

vivências que tive e que os meus professores me transmitiram ao longo dos anos alimentando 

assim o meu gosto pelo desporto. E para a concretização desse sonho, candidatei me ao 

Mestrado de Ensino de Educação Física nos Ensinos Básico e Secundário da Universidade do 

Minho.   

Durante este ano, em que vivi a minha primeira experiência como professor, pretendi 

usufruir ao máximo de tudo, tentei passar pelo maior número de experiencias possível, de forma 

a reter e aprofundar mais os meus conhecimentos, onde apliquei todas as minhas bases 

teóricas e práticas aprendidas e assimiladas ao longo do meu percurso académico.  
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Referindo-me á lecionação das aulas tudo correu pelo melhor, pois dediquei-me ao 

máximo em todas as tarefas, como na realização dos planos de aula, na idealização das 

melhores progressões pedagógicas, para que fossem progressivas e ao mesmo tempo eficazes 

para que os alunos conseguissem as melhores aprendizagens possíveis de cada aula. Espero ter 

conseguido incutir o espirito desportivo e o gosto pelo desporto em cada aluno, de forma a 

perceberem o quanto é importantes para todos nós.  

Contudo, saliento ainda um aspeto que achei fundamental para a forma como correu 

este ano, a camaradagem que existiu entre o grupo de estágio e o professor cooperante. Penso 

que a experiencia e a sabedoria demonstrada pelo professor cooperante, como a juventude e a 

inovação de ideiasdo grupo de estágios foi bastante produtivo para todos. 

Para finalizar, este foi um ano fantástico, com experiencias que irei recordar para o meu 

futuro profissional, pois com o período de estágio aprendi um pouco da forma como tudo 

funciona na escola e estando assim mais preparado para o futuro.   
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2.2 Enquadramento Institucional 

 

Caraterização do meio  

A Escola que frequentei na realização do meu estágio situa-se na cidade de Guimarães. 

Esta localiza-se bem no centro urbano da cidade, onde possui excelentes acessos, com uma 

paragem de autocarros muito próxima, o que significa que os alunos têm transporte assegurado.  

Guimarães está inserido no concelho á qual dá nome, estando subdividido em 69 

freguesias, tendo uma área de 240.95 km² e uma população na ordem dos 158 124 (2011).  

A cidade de Guimarães sofreu grandes alterações nos últimos anos devido as distinções 

como a Capital Europeia da Cultura em 2012 (CEC), e em 2013 da Cidade Europeia do Deporto 

(CED). A Cidade Desportiva, onde se realizaram a maior parte dos eventos da CED 2013, é 

composta por um Pavilhão Multiusos onde acolhe uma grande variedade de desportos, uma 

Pista de Atletismo Gémeos Castro e ainda as Piscinas de Guimarães. 

Relativamente as instituições que apostam no desporto em Guimarães, destaca-se o 

Vitória Sport Clube SAD, oferecendo uma vasta variedade de modalidades, sendo o futebol a 

modalidade rei da entidade.  

 

Caraterização da escola  

Criada em 1864, a escola secundária, é hoje uma das existentes em Guimarães. Esta 

possui um total de 1665 alunos, divididos pelas turmas de 10º, 11º e 12ºanos (secundário) e 

145 docentes que exercem a sua função na escola.  

A escola é sede de um agrupamento de escolas. Este resultou da agregação de 4 

escolas, onde duas são do ensino básico, uma do 2º e 3º ciclo e uma do secundário.  

A escola oferece vários serviços, como a ajuda de ação social escolar, psicologia e 

orientação, biblioteca, papelaria/reprografia, bar e cantina. Tem ainda como infraestruturas 

destinadas á prática desportiva, um polivalente desportivo, um auditório destinado para a 

realização de danças e apresentações e ainda um espaço exterior para a prática de atletismo e 

basquetebol. Neste sentido posso concluir que a escola apresenta boas condições para a prática 

desportiva e lecionação das aulas. 
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Caraterização da turma 

A turma era constituída por 30 alunos, mas apenas 29 estavam matriculados em todas 

as disciplinas, já que um aluno só estava inscrito a Matemática. Esta turma estava no 12º ano 

de escolaridade, no curso científico – humanístico em ciências e tecnologias. Relativamente ao 

género, a turma continha 19 do sexo feminino e 10 do sexo masculino. No que diz respeito à 

idade, existiam 3 alunos com 16 anos, 17 com 17 anos, 7 com 18 anos e 2 com mais de 18 

anos.   

A área de residência dos alunos variava entre Guimarães e Vizela, sendo que 90% viviam 

na cidade de Guimarães e 10% em Vizela. 

Todos os alunos mostraram desejo de no futuro ingressar no ensino superior, mas na 

maioria sem saber ainda, qual o curso a seguir. 
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3 Área 1 – Organização e Gestão do Ensino e da Aprendizagem 

 

Esta área tem o objetivo de criar uma estratégia de intervenção onde tem atenção aos 

objetivos pedagógicos orientando-se segundo eles para que as aulas de educação física 

transmitam o melhor e mais eficaz processo educativo e pedagógico aos alunos.  

A área de organização e gestão do processo de ensino e aprendizagem é crucial para o 

sucesso dos alunos, esta área assume uma grande importância, incluindo a conceção, o 

planeamento, a realização e a avaliação. 

 

3.1 Conceção 

 

O professor procura aprimorar os seus métodos de ensino, por reflexões e pesquisas, 

centrando os seus trabalhos para assim conseguir aperfeiçoar a sua prática de docente.(Mota, 

Almeida, Araújo, Rocha, & Laurentino, 2012) 

 Com a experiência que possuo até hoje, aprendi que sempre que início algum tipo de 

trabalho, em qualquer que seja a área de intervenção, é essencial fazer um estudo prévio das 

matérias, preparando-nos para a realidade e fornecendo-nos uma segurança que não seria 

possível sem possuir esse pré conhecimento. Para além disso, na minha perspetiva, outro 

aspeto fundamental onde se diferenciam os bons profissionais dos excelentes profissionais, é o 

querer sempre saber mais e também estudar mais tudo aquilo que nos rodeia.  

 Posto isto, fiz o transfer da minha curta experiência e comecei logo o ano letivo, a 

realizar um conhecimento dos Programas de Educação Física, já que são estes que nos 

fornecem as linhas orientadoras da disciplina para que possamos planear e conceber da melhor 

forma possível os planos de aula a lecionar para a turma. Neste ponto é necessário ter em 

atenção os tipos de infraestruturas, de equipamentos e de comunidade existentes na escola, 

planeando de acordo com o que existe no meio em que pertencemos. Com base nestes fatores, 

o departamento de Educação Física delineou, todas as atividades a serem desenvolvidas durante 

o ano letivo na escola e nos respetivos anos de escolaridade.  

 Depois da análise dos programas, e da forma como se realiza o planeamento, produzi 

um inquérito que foi aplicado a cada aluno da turma. O inquérito continha os seguintes 

assuntos: os dados biográficos, o percurso escolar, o percurso desportivo e os hábitos e estilos 
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de vida. Tudo isto serviu para ter um conhecimento mais profundo e específico de cada aluno, 

para que a planificação e a organização das aulas fosse mais eficaz e produtiva. 

 Nas primeiras aulas foi realizado uma bateria de testes de condição física, para apurar 

os alunos que se encontram em zona saudável ou na zona não saudável. Depois da obtenção 

dos resultados, parti para a sua análise, e segundo isso, criei um relatório individual para cada 

aluno a indicar os resultados que obteve, definindo os aspetos bons e os menos bons, planeando 

no final do relatório, um plano de treino para melhorar os pontos negativos e os positivos. 

 

3.2 Planeamento 

 

Planear é estudar, organizar e coordenar, ações que serão utilizadas para a realização 

de uma atividade, visando a solucionar um problema ou a alcançar um objetivo.(Carvalho, 

Amorim, Cardoso, Silva, & Silva, 2011) 

 Durante o estágio, recorri a três fases, para um planeamento mais eficaz e organizado, 

de forma que alunos retirarem o melhor proveito possível. As três fases de planificação 

consistem nos seguintes pontos: a planificação anual (Anexo1), a planificação das unidades 

didáticas (Anexo2) e os planos de aulas (Anexo3).  

Para planificar tudo da melhor forma, recorri a vários documentos. Inicialmente, 

consultei os objetivos do programa nacional e da escola de forma a ir ao encontro dos mesmos, 

do calendário escolar para a definição do número de aulas lecionáveis (Anexo4), do roullement 

(Anexo5) e do material disponível e a perceção do nível da turma e de cada aluno. 

 A planificação anual foi proposta pelo Departamento de Educação Física da escola, 

tendo seguido como linha orientadora os Programas Nacionais de Educação Física. A proposta 

apresentada pelo Departamento de Educação Física, relativo aos desportos coletivos, os alunos 

têm a opção de escolher, segundo uma votação, dois dos quatro desportos, entre os quais, 

Futebol, Basquetebol, Voleibol e Andebol. Este método tem o objetivo de os alunos 

aperfeiçoarem a sua modalidade preferida, e por outro lado, a parte cognitiva e a sua interação 

interpessoal. A escolha dos alunos recaiu nas modalidades de Basquetebol e Voleibol. 

 As matérias lecionadas este ano letivo no 1º período foram: a bateria de teste 

Fitnessgram, para uma previa avaliação da condição física dos alunos, Atletismo (Resistência), 

Dança e Basquetebol (escolhido na primeira aula pela turma), já no 2º período, foi abordado a 

Ginástica Acrobática/Minitrampolim, e o segundo desporto coletivo o Voleibol, por fim, o 3º 
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período, onde foi lecionado o Basquetebol e o Voleibol numa fase de consolidação das 

modalidades, Desportos de Combate e Orientação.  

 Esta lecionação não era possível sem uma organização detalhada dos cincos espaços, 

sendo um o auditório, outro o campo exterior, e três espaços no pavilhão. Estes são os espaços 

disponíveis na escola para as aulas de Educação Física. A escola apresenta um documento 

denominado por “roullement” que determina o espaço em que cada turma tem aulas. Este é um 

sistema de rotatividade semanal, em que todos passam por todos os espaços. 

 Com este tipo de distribuição foi necessário fazer uma adequação dos espaços com as 

modalidades abordas nos períodos, já que existiram matérias em que era mais adequado e 

conveniente realizar num tipo de espaço que outro. Uma das matérias em que se verificou isso 

foi em atletismo, pois nesta modalidade as aulas foram sempre programadas para quando o 

espaço da turma era na zona exterior. Isto demonstra que era essencial a existência de um 

roullement para o planeamento das aulas. 

 Realço que, na minha opinião este tipo de estratégia de distribuição dos espaços trouxe 

várias vantagens para a turma e para as aulas, tornando-as mais motivadoras, devido às várias 

diversificações durante o período das modalidades, não deixando-as cair em monotonia. 

 Relativamente à realização das unidades didáticas, realizei uma em cada modalidade, 

com exceção aos desportos coletivos em que realizei MEC (Modelo de Estrutura do 

Conhecimento). Nas unidades didáticas continha, as técnicas que foram desenvolvidas nas 

aulas, como a sua planificação e a respetiva grelha de Vickers (1990), sendo este o ponto 

orientador da planificação de cada unidade didática. Nos MEC’s também continha estes pontos 

todos referidos nas unidades didáticas, e o planeamento também seguia omesmométodo. 

Por fim, a ultima etapa do planeamento consistiu na realização dos planos de aula e a 

sua própria reflexão. Cada plano foi idealizado e realizado durante todo ano, e de aula em aula, 

para que tudo fosse pensado o melhor possível de forma a aula poder corresponder ao momento 

em que a turma se disponha no momento. O plano estava dividido em três fases, a primeira, a 

fase inicial, era a predisposição do organismo a nível cardíaco, articular e muscular, preparando-

o para a fase seguinte, a parte fundamental, onde nesta realizava-se a avaliação diagnostico, a 

transmissão, a exercitação, a consolidação e avaliação sumativa de todas as capacidades e 

habilidades planeadas nas grelhas de vickers, e na última fase, a final, efetuava-se um retorno à 

calma com uns alongamentos a serem lecionados por um aluno à minha escolha mas sempre 

com a minha supervisão, e ao mesmo tempo um diálogo para esclarecimento de duvidas da 
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aula. No final realizei sempre a reflexão da aula, para analisar as situações positivas e negativas, 

melhorando as positivas e corrigindo as negativas. 

Nos planos de aula constava a descrição pormenorizada de cada exercício, assim como 

a sua duração, os objetivos gerais e específicos, qual a função didática desempenhada e os 

respetivos critérios de êxito.  

Todos estes aspetos ajudavam na seleção dos pontos chaves que seriam reforçados e 

trabalhados na aula, mas nem sempre era assim, já que por circunstâncias variadas e sem 

prévio aviso estas tinham que ser alteradas, mostrando um dos pontos mais importantes de um 

professor, a capacidade de improviso. 

 Mas nem sempre foi uma tarefa fácil, refiro como exemplo, o planeamento das aulas de 

voleibol, em a turma mostrou alguma dificuldade nas capacidades básicas (como o passe e 

receção). Cada aula foi um desafio, pois tentei sempre imaginar e criar os melhores exercícios e 

estratégias para que a turma conseguisse retirar o melhor proveito possível das mesmas, e 

assim conseguirem evoluir nas suas dificuldades, em que desde já refiro, que existiu uma 

evolução considerável no geral, deixando-me bastante satisfeito no final da lecionação da 

modalidade de voleibol. 

 Tendo em conta todos estes aspetos referidos, tentei realizar os planos de aula de 

acordo com o objetivo gerais e específicos definidos no início do ano. Procurei criar e realizar 

exercícios dinâmicos, claros, e não monótonos para criar um ambiente agradável e 

principalmente motivar os discentes para as aulas. A definição dos exercícios também foi 

pensada de acordo com o nível em que se encontra a turma e os alunos relativo à modalidade, 

para que desta forma adquirissem o maior e o mais corretamente possível as capacidade 

técnico-táticas de cada desporto. No final de cada aula reuníamo-nos com o Professor 

Orientador, discutindo e refletindo sobre a aula lecionada. 

 

3.3 Realização 

 

A realização do ensino consiste em transferir tudo o que foi adquirido em termos 

teóricos para feitos práticos. Istoderiva de vários fatores e variáveis que influenciam o processo 

ensino-aprendizagem dos alunos: o tempo de instrução, a gestão da aula, a disciplina e o clima 

da turma, os vários níveis em que se encontraram todos os alunos e ainda o tipo de seleção de 
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estratégias e métodos que o professor adota para facilitar o contexto das aprendizagens aos seus 

discentes. 

No início do ano letivo decidi criar e transmitir algumas normas para todas as aulas, de 

forma a retirar o melhor proveito dos alunos e da aula, sendo elas: ser assíduo e pontual em 

todas as aulas, respeitar os colegas e o professor, e sobretudo prestar atenção a tudo o que era 

dito e pedido.Estes pontos foram sendo assimilados ao longo do tempo, em que numa fase 

inicial não foram compridos na íntegra por alguns alunos, mas com a persistência do professor 

ao relembrar estas normas, estas começaram a ser interiorizadas, sendo que a partir de meados 

do 1º Período já tudo estava a correr na plenitude. Existiram algumas ausências esporádicas por 

parte de alunos sendo estas sempre justificadas, mas no geral, todos tiveram uma excelente 

prestação a esse nível. 

Todas as aulas foram planeadas, pensadas e refletidas para dar os melhores métodos 

de aprendizagem à turma. As aulas começavam com a chamada à turma, assinalando as 

presenças, os atrasos, as faltas e também os alunos que não realizavam aula. De seguida 

realizava uma instrução à turma, onde transmitia e explicava tudo o que iria ser abordado e 

realizado durante a aula de forma, terem uma ideia do que poderiam contar com a aula, de 

forma a evitar as paragens constantes durante a aula. 

Em certas situações, quando achava necessário, intervinha no exercício, usando 

feedbacks pedagógicos, sendo estes mais individualizados, para os alunos que demonstravam 

mais dificuldades, e feedbacks coletivos para relembrar, reforçar ou corrigir a ideia e a essência 

do exercício, contudo tentava evitar parar o exercício, aumentando assim o empenho motor dos 

alunos. Ainda relativamente aos feedbacks, utilizei maioritariamente feedbacks positivos e 

motivacionais, de forma a dar incentivo aos alunos criando um ambiente positivo e de empenho.  

Na explicação dos exercícios, utilizei sempre no início uma explicação verbal, clara e 

objetiva, tentando que os alunos captassem a maioria da informação, e depois realizava a 

demonstração dos exercícios para retirar as dúvidas da turma, contudo ainda questionava os 

alunos se estava tudo esclarecido, de forma a precaver paragens durante a realização da tarefa. 

Na demonstração das tarefas, variava muito os métodos, pois em certas vezes 

demonstrava eu os exercícios pretendidos, onde evidenciava que também tinha competências 

técnico-táticas e noutras pedia a um aluno para o fazer. Dou o exemplo na modalidade de 

Basquetebol que tinha um aluno que embora não fosse atleta federado, tinha grande habilidade 

e destreza para a modalidade. Por fim, usei ainda, embora menos vezes, um aluno com menos 
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habilidades, de forma a motiva-lo, na exemplificação de certos exercícios. Isto também para a 

turma não pensar que são sempre os mesmos a demonstrar, e até ajudando-o na realização dos 

gestos técnico-tático. Outro exemplo, e que acontecia todas as aulas, era o destacamento de um 

aluno de forma aleatória na demonstração dos alongamentos para a turma no final da ativação 

geral e no final da aula, dando-lhe o papel de “líder”. 

Outro aspeto importantíssimo na transmissão dos exercícios é a colocação da voz e 

posicionamento. A colocação da voz para mim nunca foi um grande problema, já que tenho 

facilidade de a conseguir projetar bem, mas mesmo assim antes de cada explicação posicionava 

a turma em meia-lua à minha frente transmitindo a informação. 

Outra dimensão fundamental no processo ensino-aprendizagem é gestão da aula. Na 

organização das atividades tentei sempre ter bastante preocupação em aproveitar todo o espaço 

que tinha disponível, de forma a oferecer aos alunos mais eficiência na execução dos exercícios 

e na sua segurança. 

O material utilizado em cada aula foi sempre previamente preparado de forma a aula 

não sofrer interrupções, e mesmo quando os exercícios decorriam e sempre que possível, 

preparava os exercícios seguintes para não existe-se perda de tempo. 

A organização da turma foi sempre muito boa, distribuindo logo no início os grupos de 

trabalho para não perder tempo durante a aula de forma a não perder o dinamismo da mesma. 

Nesses mesmos grupos, realizava uma escolha equilibrada para não existir grande discrepância 

de rendimento e de competitividade. 

No que diz respeito à seleção das estratégias e métodos utilizados na gestão das 

atividades tentei sempre planear tudo com uma sequência mais lógica, enquadrado com o nível 

da turma, utilizando progressões pedagógicas enquadradas com a realidade letiva. Dou o 

exemplo das modalidades coletivas, onde iniciei com a exercitação das habilidades mais básicas, 

como por exemplo o passe, passando depois para a sua consolidação, pois para passar para as 

situações mais complexas como situações ofensivas e defensivas é necessário dominar 

basicamente este tipo de características. Com isto, o método que utilizei na lecionação foi o 

analítico, ou seja, exercitar as habilidades do mais simples para o mais complexo.  

Relativamente ao clima e a relação com a turma, existiu sempre um ambiente muito 

bom entre todos, tentei desde o início para que isto fosse possível, existiu sempre uma 

comunicação aberta e um bom ambiente, proporcionando, aulas muito agradáveis e 
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motivadoras, onde para mim, este foi um dos pontos fundamentais para a participação de todos 

os alunos nas aulas de Educação Física. 

 Todas as aulas que lecionei tinham uma sequência coerente e lógica, onde começava 

com uma ativação geral, com o aluno a predisporem e a prepararem o seu organismo para a 

fase seguinte da aula, a parte fundamental. Na fase fundamental da aula era abordado e 

desenvolvido as habilidades motoras correspondentes a cada modalidade lecionada. No final 

disso, os alunos realizam um retorno à calma para normalizar a anatomia e fisionomia do seu 

corpo, finalizando com o alongamento muscular dos músculos mais solicitados durante a aula. 

 A minha participação na escola não esteve só ligada à minha lecionação das aulas, pois 

também estive presente nas aulas dos meus colegas estagiários, assistindo-as, também 

participei em todas as reuniões do núcleo de estágio com o professor cooperante, participei nas 

atividades desenvolvidas na escola, como formações e torneios, e ainda estive presente na ajuda 

do desporto escolar, na modalidade de futsal feminino, onde o meu professor cooperante é 

responsável. Um dos pontos mais importantes para a minha evolução era as reuniões que 

realizávamos depois das respetivas aulas, onde era debatido tudo, o bom e os maus aspetos, 

com as opiniões dos meus colegas e do professor cooperante melhorando assim o planeamento 

e organização das aulas, escolhendo as melhores estratégias para as próximas aulas. Desenvolvi 

e aumentei o meu reportório de progressões pedagógicas, percebendo quais os exercícios que 

funcionavam ou não na turma e o momento certo em que os deveria colocar na aula.     

Para concluir, em todas as modalidades abordadas realizei um apoio teórico, no qual 

forneci à turma de forma a estes poderem aprofundar os seus conhecimento sobre a 

modalidade percebendo cada uma das aptidões lecionadas. 

 

3.4 Avaliação 

 

A avaliação deve ser um instrumento com utilidade para os que estão envolvidos neste 

processo, ou seja, o professor, o estudante e a escola. Deve também contribuir para o 

crescimento individual do aluno, analisar as etapas ultrapassadas e verificar se os objetivos 

traçados foram atingidos.(Bagnara, 2011) 

Avaliação é um aspeto bastante importante e complexo na área da docência. Para 

avaliar não basta termos um conhecimento das matérias trabalhadas, mas também saber 
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analisar o nível em que começamos e o nível em que terminamos, com isto quero dizer, que 

temos que ter em conta e saber analisar a evolução dos alunos nos vários aspetos em que estes 

são avaliados. 

Entretanto, avaliação não passa só pelos alunos, o professor também deve saber avaliar 

o seu próprio trabalho, ao realizar uma boa autoavaliação dos seus percursos, mais fácil 

conseguirá detetar o que menos corre bem nas suas aulas para assim poder alterar o que for 

necessário, melhorando o seu desempenho. Mas autoavaliação também está presente para os 

alunos, durante este ano letivo, mais propriamente no final de cada período realizaram sempre a 

sua autoavaliação do período em questão, isto para também perceber o que os alunos acharam 

dos seu rendimento e da sua respetiva evolução. 

Contudo, as avaliações usadas durante este ano letivo foram, avaliação diagnóstica, 

avaliação formativa e avaliação sumativa. Estas avaliações estiveram sempre presentes em todas 

as temáticas abordadas durante todo o ano letivo. 

Avaliação diagnóstica representa o ponto de partida e a forma de como será abordada 

determinada matéria.(Bagnara, 2011) 

Avaliação diagnóstica foi realizada logo no início de cada temática lecionada, pois o 

objetivo deste tipo de avaliação é saber qual o nível em que se encontra a turma, e até em casos 

muito particulares alguns alunos sobre as suas capacidades técnico táticas da modalidade em 

questão. Isto forneceu-me um conhecimento da turma para puder partir desse momento planear 

e preparar as melhores estratégias de ensino mais adequadas possíveis com o nível que os 

alunos apresentaram na avaliação diagnóstico. 

Constatei que a turma era um pouco heterogénea, devido a ter um nível de alunos 

excecionais em quase todas as temáticas abordadas e no oposto um nível razoável de alunos 

nas suas capacidades nas modalidades lecionadas, no entanto, o grosso dos alunos situava-se 

num nível bom/muito bom das suas capacidades. 

A avaliação formativa esteve presente durante todo o ano letivo, sendo esta uma 

avaliação continua. Sendo assim, consegui retirar dados aos alunos no decorrer das aulas 

relativos ao conhecimento no geral das modalidades aprendidas, e na minha opinião um dos 

aspetos mais importantes, o grau de evolução e desenvolvimento de cada aluno nas várias 

vertentes técnica e tática das modalidades. 

Por fim, avaliação sumativa, que é nada mais que um balanço das aprendizagens 

obtidas durante a lecionação de uma modalidade, sendo esta realizada na última aula definida 
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para a temática. Para avaliação de cada modalidade realizei um documento em que continha 

todos os aspetos técnico táticos abordados, exercitados e consolidados durante as aulas. 

Entretanto avaliação sumativa, nas modalidades de desporto coletivo (Basquetebol e Voleibol), foi 

numa fase inicial para avaliar a parte mais técnica como passes e receções, e na fase seguinte, 

com o jogo formal de 5x5 no Basquetebol e 6x6 no Voleibol, já na Ginástica Acrobática e na 

Dança, avaliação foi com o alunos, em grupo, realizarem e apresentarem uma coreografia à 

turma.   

Depois de todas as avaliações concluídas no final de cada período, foi atribuída uma 

nota a cada aluno. Baseei-me num documento fornecido pelo departamento de Educação Física 

da escola, em que este tinha todos os critérios de avaliação descriminados e claros, obtendo 

assim notas mais precisas de tudo o que o aluno realizou e desenvolveu durante o período em 

cada temática.  

Para isto, o Departamento de Educação Física, definiu no início do ano letivo os três 

domínios e saberes da avaliação: o “saber-fazer” (Domínio Psicomotor – 70%), o “saber-estar” 

(Domínio Sócio Afetivo – 20%) e o “saberes” (Domínio Cognitivo – 10%).       

Os instrumentos para avaliação dos alunos no final de cada unidade didática foram 

todos concebidos por mim. 

Para finalizar, avaliação demonstra um dos pilares da educação e do docente, é isto que 

nos mostra a evolução ou não dos alunos e por consequência disso se os métodos e estratégias 

estão a ser ou não eficazes. 
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4 Área 2 – Participação na Escola e Relação com a Comunidade 

 

O principal objetivo desta área é reforçar o papel da disciplina de Educação Física na 

escola e na comunidade, e promover o sucesso educativo, para isto, realizei intervenções 

criativas, inovadoras, atrativas e profissionais junto da comunidade, de forma a perceber e 

conhecer o tipo de meio escolar e os seus interesses. 

 Para isto o departamento de Educação Física definiu um plano anual de atividades 

(Anexo4), onde estavam inseridas atividades destinadas para o grupo de professores do 

departamento que englobava a comunidade escolar. Este tipo de iniciativas promoveram o 

espirito de ajuda e de grupo, criando e fortalecendo os laços entre participantes.  

 Durante este ano letivo o núcleo de estágio propôs e realizou uma atividade que 

englobou toda a comunidade escolar que quis participar. Essa atividade foi o torneio de voleibol 

no final do primeiro período, onde tudo correu dentro do esperado. Esta atividade deu-me um 

conhecimento e um primeiro contato com o que é organizar de raiz uma atividade para a escola.  

 Entretanto participei em outras atividades como a XicoOlímpiadas, o torneio de Futsal 

para alunos com necessidades educativas especiais, o torneio de Basquetebol inter-escolas, uma 

formação de Dança e por fim, o Hip – Hop vem à escola. 

 Refiro ainda a minha participação no Desporto Escolar, no futsal feminino, ajudando na 

realização dos treinos o meu professor cooperante.   

  

4.1 Atividades desenvolvidas pelo Núcleo de Estágio 

 

Torneio de Voleibol 

A atividade foi realizada no pavilhão gimnodesportivo da escola secundária, e teve como 

principal objetivo a realização de um torneio Inter-turmas da modalidade de Voleibol.  

A atividade foi organizada por 4 estudantes estagiários da Universidade do Minho, 

contando com a ajuda de alguns membros da associação de estudantes e professores de 

educação física da escola.  

O regulamento do torneio continha as seguintes normas: Cada jogo tinha a duração de 

15 minutos; os jogos iniciavam e terminavam todos ao mesmo tempo; as equipas teriam que ser 

obrigatoriamente mistas; a 1ª eliminatória e os ¼ finais decorreriam da parte da manhã, e as ½ 

finais e a final da parte da tarde; o quadro competitivo de equipas foi definido por anos de 



18 

 

escolaridade; o pavilhão estava dividido em 3 campos de Voleibol (um para cada ano); no fim de 

apurar o vencedor de cada ano de escolaridade, competiam as 3 equipas entre si.  

 Para a realização do torneio foi necessário vários recursos materiais para a prática da 

modalidade. Relativamente a recursos humanos, foi necessário a presença de árbitros (3), 

juízes/cronometristas/marcadores (10), para preparação e arrumação (5).   

 A atividade decorreu muito bem, contou com a ajuda de várias pessoas voluntárias, e 

tinha muito público a assistir, estando as bancadas completamente lotadas. Toda a comunidade 

escolar estava muito entusiasmada.  

 A realização deste tipo de atividades proporciona e aumenta o espirito de equipa de 

cooperação. Achamos, por isso, necessário decorrer mais atividades desportivas competitivas 

direcionadas para todos os alunos.  

 

Número de participantes: Participaram no torneio 31 equipas, cerca de 270 participantes.  

 

XicoOlímpiadas 

A atividade foi realizada na Pista Gémeos Castro em Guimarães e teve como principais 

objetivos a maior participação possível da comunidade escolar e a realização das diferentes 

disciplinas de Atletismo para os alunos.  

Os alunos marcaram presença na escola, local onde seguiram viagem nas camionetas 

disponibilizadas pela escola para o local da atividade. Na primeira fase foram distribuídos os 

dorsais aos participantes de forma ficarem identificados, depois de todos os dorsais distribuídos, 

os prepararam-se para as provas e de seguida iniciaram-se as provas. As provas realizadas 

foram: corta mato; lançamento do peso, velocidade e salto em comprimento.  

Entretanto fui destacado para a prova de corta mato onde estive a dar indicações do 

percurso aos alunos. 

Todos os alunos presentes participaram nas atividades e tiveram um comportamento 

exemplar e de grande desportivismo. A meio da manha todos os alunos tiveram direito a um 

reforço alimentar disponibilizado pela escola. No final de cada uma das provas, seguiu-se o 

protocolo de entrega de medalhas e certificados aos vencedores.  

 

 



19 

 

Torneio de Futsal 

O torneio foi disputado num campeonato, onde as equipas jogavam todas umas contra 

as outras. As equipas representavam algumas escolas do concelho de Guimarães, estas tinham 

que ter entre 5 a 10 elementos. A minha participação no torneio foi ajudar na arbitragem de 

alguns jogos e da contagem do tempo e dos golos de cada jogo. O torneio correu muito bem, 

com os atletas a mostrarem muito empenho e dedicação nos jogos, e o público aderir com 

bastante afluência a criar um ambiente de festa. 

 

O Hip – Hop vem à escola 

Existiu também uma atividade de hip – hop na escola com o nome “O hip – hop vem á 

escola“ onde os alunos tiveram uma aula diferente, em que foi realizado uma coreografia de 

grupo de hip – hop. Também refiro que participei durante todo o ano no Desporto Escolar, na 

modalidade de futsal feminino, como ajudante do meu professor cooperante.    

 

Torneio de Basquetebol 3x3 

 Este torneio foi realizado no pavilhão da Universidade do Minho, onde englobou centenas 

de jovens dos dois géneros, do distrito de Braga. Os jogos eram realizados em meio campo, 3x3. 

O balanço final foi positivo, foi um dia de promoção da modalidade e da atividade física a 

nível distrital.  

 

4.2 Outras atividades 

 

Formação de Dança 

A Formação contou com a participação de onze docentes: 3 estudantes estagiários da 

FADEUP, 3 da UMinho, e professores da escola. Os formadores foram docentes da escola 

secundária. 

A atividade iniciou-se à hora prevista, com uma breve apresentação dos objetivos, 

salientando-se a importância da partilha de saberes disciplinares entre pares. A parte prática 

iniciou-se pela apresentação da estrutura rítmica da música a adotar numa aula de Dança 

aeróbica e a respetiva contagem dos tempos e frases musicais. De seguida, passamos à 
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exploração dos skils básicos, às diferentes formas de conjugação e respetivas sequências 

coreográficas a adotar, salientando-se as opções bilaterais. A este nível, todos os presentes se 

entusiasmaram num ritmo latino, respondendo de forma francamente positiva aos diferentes 

desafios que se iam lançando. Relativamente às Danças Sociais, iniciamos o trabalho pelo 

ChaChaCha, tendo sido abordados os passos para o homem e para a mulher e os comandos 

que constam do programa, bem como as progressões pedagógicas e estratégias de motivação. 

Da mesma forma se procedeu no que se refere ao Merengue e Samba de Salão. Relativamente 

ao Jive, por questão de falta de tempo, apenas foi apresentado o passo base. A abordagem das 

danças tradicionais ficou para agendar posteriormente. 

A formadora salienta o clima de entusiasmo, a recetividade, a entrega e a postura de 

todos os intervenientes e terminou referindo que se encontra disponível para qualquer 

esclarecimento ou partilha de materiais, sempre que os colegas acharem necessário. 

 

Desporto Escolar 

 Participei em quase todos os treinos realizados durante todo o ano letivo, auxiliando o 

professor responsável em tudo o que fosse necessário. Os treinos eram realizados todas as 

quartas feiras por voltas das 17:30. Isto acrescentou-me um maior poder de observação e 

análise, e ainda de fez conhecer um pouco da realizada e da organização do Desporto Escolar. 
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5 Área 3 – Desenvolvimento Profissional e Investigativo em Educação Física 

 

Motivação para o Desporto Escolar – Estudo em alunos do ensino secundário, de uma escola do 

concelho de Guimarães. 

 

5.1 Introdução 

 

No desenvolvimento profissional e investigativo em Educação Física, enquadrado no 

estágio curricular, foi realizado um estudo sobre a motivação para a prática e não prática de 

Desporto Escolar. 

 Assim sendo, o objetivo geral do estudo é identificar e compreender quais as motivações 

para a participação ou não dos alunos no Desporto Escolar. Fiquei encarregue de desenvolver o 

estudo relativamente ao género masculino, já que uma professora estagiária do meu núcleo de 

estágio, ficou destinada a estudar o género feminino. 

A escolha deste tema recaiu sobre o Desporto Escolar, devido ao facto de este estar 

numa fase em que é necessário dar um passo em frente de forma a afirmar ainda mais o 

Desporto Escolar na comunidade escolar e não o deixar cair no esquecimento. 

Com este tipo de estudo pretendo que se fique a conhecer quais as motivações mais ou 

menos relevantes, de forma a mostrar quais os aspetos a serem trabalhados e melhorados, 

apontando para uma melhoria do desempenho e rendimento do desporto nas escolas.  

 O Desporto é fundamental para na vida de todos, e o Desporto Escolar é uma forma de 

praticar atividade física, gratuitamente, que se destina a todos os alunos, proporcionando estilos 

de vida mais saudáveis. 

 O Desporto Escolar é também um meio que proporciona o desenvolvimento interpessoal 

nos alunos obrigando-os a partilhar espaços, tarefas e esforços para o bem da equipa, ajudar 

também a criar e a definir valores e princípios de cidadania e disciplina fundamentais para o 

futuro dos jovens. 

 Neste sentido, o estudo incidiu em 60 indivíduos, todos do género masculino, em que 

30 praticavam Desporto Escolar e os restantes 30 não tinham qualquer contato com atividade 
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extracurricular, a idade era compreendida entre os 15 e os 19 anos de todos os anos 

curriculares. 

 

5.2 Revisão da Literatura 

 

O desporto é constituído por uma diversidade de atividades que se sujeitam a regras 

rígidas, códigos precisos segundo estruturas e dinâmicas organizadas de forma universal(Abreu, 

2011). 

Hoje em dia de uma forma consensual, o desporto mostra ter uma grande importância 

para o progresso e evolução psicossocial das crianças e jovens, entretanto é impossível de 

quantificar qual o seu peso (Lucas, Pereira, & Monteiro, 2012). 

O desporto é um dos fenómenos sociais com maior impato nos dias hoje e que 

representa a quem o pratica uma fonte de valorização das pessoas e da sua qualidade de 

vida(Viegas, Catalão, Ferreira, & Boto, 2009). 

 Isto demonstra a importância que o desporto tem não só a nível anatomofisiológico, mas 

também ao nível do crescimento e desenvolvimento cognitivo, demonstrando que quem o pratica 

só retira vantagens.  

O Desporto Escolar é um complemento desportivo que existe nas escolas, com o objetivo 

de oferecer mais oportunidades de prática desportiva aos alunos nos seus tempos livres. 

Numavisão mais indireta, o desporto escolar, tem muitos outros objetivos e não sendo menos 

importantes, com isto refiro-me à transmissão de valores fundamentais, como um estilo de vida 

saudável, a interação interpessoal, sendo importantíssimos para o futuro dos jovens.   

Fazendo um enquadramento legal do Desporto Escolar, segundo o Decreto - Lei nº 

95/91 de 26 de Fevereiro, “entende-se por desporto escolar o conjunto das práticas lúdico-

desportivas e de formação com objeto desportivo desenvolvidas como complemento curricular e 

ocupação dos tempos livres, num regime de liberdade de participação e de escolha, integradas 

no plano de atividade da escola e coordenadas no âmbito do sistema educativo”.  

Segundo o site oficial do Desporto Escolar (Ciência, s.d.), refere que atividade 

desenvolvida no Desporto Escolar desenvolve as potencialidades físicas e psicológicas, que 

contribuem para o crescimento global dos jovens, sendo um local privilegiado para estimular 

hábitos saudáveis, competências sociais e valores morais, onde se destacam, a 
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responsabilidade, o espirito de equipa, a disciplina, a tolerância, a perseverança, o humanismo, 

a verdade, o respeito, a solidariedade e a dedicação. 

O Desporto na generalidade, e o Desporto Escolar em particular, constituíram um 

instrumento de valor inegável, enquanto promotores de valores fundamentais para a formação 

do carácter dos jovens que frequentam as nossas escolas (Santos, 2009). 

Enquanto prática desportiva que conduz à formação integral dos jovens, o desporto 

escolar, tem como objetivo primordial promover a inclusão e a obtenção de hábitos de vida 

saudável, sendo então, um instrumento fundamental na promoção da saúde e do 

desenvolvimento desportivo nacional(Duarte, 2012). 

O desporto escolar é mais uma questão do sistema educativo que do sistema desportivo. 

Assim a escola deve assumir o desporto escolar como um projeto essencial do seu processo 

educativo, pois trata-se do local principal para o desenvolvimento da prática desportiva educativa 

Segundo dos Santos (2009), o Desporto Escolar conseguiu conquistar um espaço 

relevante e importante no seio Escolar e no seu processo educativo, ao representar para além de 

um espaço de prática desportiva de competição e lazer, como também, um elemento 

fundamental na educação para a cidadania das crianças e jovens. 

A motivação é uma competência que está presente em tudo o que nos rodeio, mais 

propriamente em tudo o que fazemos no quotidiano. No desporto, tem um papel 

importantíssimo, quando está no momento de decidir a sua prática ou não. 

Na motivação não se pode ignorar o carácter multidimensional da sua estrutura e da 

complexidade subjacente. A motivação para a prática desportiva de um indivíduo, para além de 

ser condicionada por fatores sócio históricos e socioculturais, está também ligada com as suas 

características pessoais que o indivíduo experimentou ao longo do seu desenvolvimento pessoal 

(Duarte, 2012). 

Perceber as motivações para a prática desportiva é um elemento essencial para traçar o 

caminho mais correto, isto é, para planear o futuro (Januário, Colaço, Rosado, Ferreira, & Gil, 

2012). 

O estudo da motivação é um dos grandes assuntos do desporto, tem sido investigado os 

aspetos motivacionais que levam os indivíduos à prática desportiva, seja ao nível da competição, 

da recreação e do lazer, tanto em jovens como a adultos. O entendimento da motivação no 

desporto torna-se importante no momento em que a focalizamos como um processo para 

estimular a ação ou suportar prática da atividade física (Lima, 2009/2010).   
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Para Januário, Colaço, Rosado, Ferreira e Gil et al. (2012) a descrição das razões que as 

populações apresentam para serem fisicamente ativas através do desporto e os seus motivos de 

participação é um ponto de partida muito útil para entender a sua motivação e, em função desse 

conhecimento, organizar e diferenciar a oferta desportiva.   

Depois do esclarecimento e da definição das áreas primordiais, apresento alguns 

estudos relacionados com o tema geral do estudo. 

Num estudo realizado por (Costa, 2012) em que o objetivo é investigar as motivações 

que leva os alunos aderirem ou não ao Desporto Escolar. A amostra estudada, é constituída por 

1081 alunos de ambos os sexos, sendo 271 aderentes ao Desporto Escolar e os restantes 810 

os não aderentes, com idades compreendidas entre os 12 e os 18 anos, onde se verificou que 

no sexo masculino os motivos para adesão do desporto escolar foi a orientação para o grupo, os 

objetivos desportivos e o divertimentos, e os motivos para os alunos não aderirem à prática do 

desporto escolar foi a falta de tempo, a falta de apoio/condição e o desinteresse pelo esforço 

físico. Contudo, os motivos que os alunos consideraram menos importantes para a participação 

no desporto escolar foram a realização/estatuto e a influência social, já no questionário dos 

motivos para a não adesão foram a estética/incompetência e a insatisfação. 

Para (Duarte, 2012)que também analisou a motivação para a prática e não prática no 

desporto escolar, em que amostra foi no total de 496 indivíduos, 75 do género masculino e 96 

do feminino, com idades entre os 9 e os 14 anos. Já o resultado do estudo revela que os alunos 

do sexo masculino deram mais importância aos aspetos de desenvolvimento técnico e da forma 

física, já no outro vértice do prisma, acharam que as emoções e o estatuto são os motivos 

menos valorizados para adesão do desporto escolar. No que diz respeito aos motivos para a não 

prática de desporto escolar, os rapazes afirmam que a falta de tempo e a falta de apoio são os 

mais relevantes, e que a estética/competência e a aversão desportiva/insatisfação são os 

motivos menos pertinentes para a não prática de desporto escolar. 

Segundo (Januário, Colaço, Rosado, Ferreira, & Gil, 2012), investigou a motivação dos 

alunos para a prática desportiva, numa amostra de 1016 alunos, sendo 577 do género 

masculino e 439 do género feminino, com idades entre os 10 e os 20 anos. O resultado do 

estudo evidenciou que as motivações mais valorizadas pelo género masculino foram 

aprendizagem técnica/fitness e o trabalho de equipa, por sua vez, os menos importantes foram 

o estatuto e a influência extrínseca. 
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Também (Viegas, Catalão, Ferreira, & Boto, 2009), realizaram uma investigação sobre a 

motivação para a prática e não prática de desporto escolar. Este estudo teve uma amostra de 

289 indivíduos de ambos os sexos, com idades compreendidas entre os 9 e os 18 anos. No que 

diz respeito aos motivos que os alunos consideraram mais importantes para a prática de 

desporto escolar são os objetivos desportivos e a orientação para o grupo, já os considerados 

menos relevantes são a influência social e a realização/estatuto. Entretanto os motivos mais 

importantes para a não prática foram o desinteresse pelo esforço físico/falta de tempo e a 

estética/incompetência já as razões menos importantes referidas pelos alunos foram a falta de 

apoios/condições e a aversão desportiva/insatisfação. 

 

5.3 Objetivos 

 

Gerais 

 Compreender e identificar quais as motivações para a participação ou não dos alunos no 

Desporto Escolar; 

Específicos 

 Verificar e analisar quais os motivos mais ou menos importantes para adesão ou não 

adesão ao Desporto Escolar; 

 Determinar os motivos que levaram os alunos a optarem pelas suas escolhas, 

apontando possíveis justificações segundo determinados resultados. 

 

5.4 Metodologia 

 

Caraterização da amostra  

O estudo está inserido em alunos do sexo masculino, que frequentam o ensino 

secundário. A escola está situada bem no centro urbano da cidade de Guimarães. A 

contabilidade dos indivíduos foi de 60 no total, em que metade, ou seja, 30 participavam no 
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Desporto Escolar, e os outros 30 não participavam, com idades compreendidas entre os 15 e os 

19 anos. A escolha desta amostra foi realizada de forma aleatória. 

 

Tabela 1 - Caraterização dos alunos praticantes de Desporto Escolar 

 

Na tabela 1 verifica-se que 40% dos alunos têm entre 15 e 16 anos, 40% encontram-se 

com 17 anos e 20% nos 18 anos. Ainda na tabela 1 podemos analisar que existem 4 rapazes a 

frequentar o 10º ano de escolaridade, 11 no 11º ano, e 15 no 12º ano. 

Tabela 2 - Modalidade praticadas no Desporto Escolar 

 

 Frequência Percentagem 

Modalidades Corfebol 6 20,0 

BTT 3 10,0 

Dança 3 10,0 

Andebol 18 60,0 

Total 30 100,0 

 

A tabela 2 determina que o Andebol foi a modalidade com mais adesão com 60%, de 

seguida com 20% situa-se o Corfebol, e por fim, as duas com menores participantes foram a 

Dança e o BTT com 10% cada uma. 

 

 

Idade 

Total 15 e 16 Anos 17 Anos 18 Anos 

Ano de 

Escolaridade 

10º Ano n 4 0 0 4 

%  100,0% 0,0% 0,0% 100,0% 

11º Ano n 8 3 0 11 

%  72,7% 27,3% 0,0% 100,0% 

12º Ano n 0 9 6 15 

%  0,0% 60,0% 40,0% 100,0% 

Total n 12 12 6 30 

%  40,0% 40,0% 20,0% 100,0% 
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Tabela 3- Caraterização dos alunos não praticantes de Desporto Escolar 

Após analisar a tabela 3, verificamos que 33,3% dos rapazes encontram-se com idade 

entre os 15 e os 16 anos, 40% com 17 anos e 26,7% com idades compreendidas entre os 18 e 

os 19 anos. Relativamente ao ano que estes mesmos frequentam, 5 alunos encontram-se no 

10ºano, 7 no 11º, e 18 no 12º ano de escolaridade. 

 

Técnicas e instrumento de recolha de dados 

Para o estudo foi utilizado um instrumento quantitativo que assentou na aplicação de 

dois questionários (Anexo6), um deles o QMAD (Questionário de motivação para as atividades 

desportivas), e o IMAAD (Inquérito de motivações para a ausência de atividade desportivas) com 

ambos a determinar os motivos para a prática e não prática de desporto escolar. 

 Quanto ao QMAD, traduzido e adaptado por (Frias & Serpa, 1991) do original 

ParticipationMotivationQuestioner – PQM, é constituído por 30 questões relativos a vários 

motivos sobre adesão dos indivíduos na prática desportiva. A opção de escolha em cada questão 

varia do 1 ao 5, em que o 1 significa “nada importante” e o 5 “totalmente importante”. 

 Por outro lado, o IMAAD é um questionário que foi validado por (Fernandes, 2005)e 

desenvolvido por(Pereira & Vasconcelos-Raposo, 1997). Este inclui 35 questões, sobre as 

motivações para a não prática desportiva, em que a opção de resposta tem cinco alternativas, de 

1 a 5, em que 1 significa “discordo totalmente” e a 5 “concordo totalmente”.   

 

 

 

 

Idade 

Total 15 e 16 Anos 17 Anos 18 e 19 Anos 

Ano curricular 10º Ano n 5 0 0 5 

%  100,0% 0,0% 0,0% 100,0% 

11º Ano n 5 2 0 7 

%  71,4% 28,6% 0,0% 100,0% 

12º Ano n 0 10 8 18 

%  0,0% 55,6% 44,4% 100,0% 

Total n 10 12 8 30 

%  33,3% 40,0% 26,7% 100,0% 
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Procedimentos de aplicação 

 Primeiramente foi pedido uma autorização à direção da escola para aplicação dos 

questionários junto do meio escolar. Depois dessa autorização concedida, os questionários 

foram aplicados aos alunos e pedido para que estes o preenchessem de forma honesta. Os 

resultados dos questionários foram tratados com sigilo absoluto. 

 Entretanto, e depois de finalizada a recolha de todos os questionários já devidamente 

preenchidos, os dados foram lançados no programa IBM SPSS Statistics versão 22, procedendo-

se ao tratamento estatístico dos resultados obtidos.  

 Posto isto, analisou-se e discutiu-se os resultados obtidos.   

 

5.5 Apresentação dos resultados 

 

 Seguidamente serão apresentados e analisados os dados obtidos nos questionários 

aplicados. 

 Para uma melhore mais simples analise aos resultados decidi dividir em duas partes, 

sendo assim, a primeira parte é direcionada para os resultados obtidos no QMAD (Estudo1), e a 

segunda parte é direcionada para os resultados obtidos no IMAAD (Estudo 2). 
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Estudo 1 

 Segundo a tabela 4, é possível realizar uma análise descritiva dos dados, identificando o 

valor médio das respostas obtidas em cada uma das 30 questões, segundo a escala do 

questionário (QMAD).  

Tabela 4- Análise descritiva em função dos itens do QMAD 

 

Após análise feita à tabela 4, verificamos as motivações que os alunos acharam mais e 

menos relevantes. Começando pelas mais relevantes, os alunos escolheram, “Manter a forma” 

com 4,07 de média, “Fazer exercício” com 3,93, “Espírito de equipa” com 3,93, e por fim o 

“Divertimento” também com 3,93. Por outro lado, a escolha dos motivos menos relevantes 

 

Total(N=30) 

Média 

Melhorar as capacidades técnicas 3,90 
Estar com os amigos 3,80 

Ganhar 3,40 
Viajar 2,63 

Descarregar energias 3,00 
Manter a forma 4,07 

Ter emoções fortes 2,87 
Trabalhar em equipa 3,83 

Influência da família ou de amigos 3,47 
Aprender novas técnicas 3,90 
Fazer novas amizades 3,37 

Fazer algo em que se é bom 3,13 
Libertar tensão 2,90 

Receber prémios 2,73 
Ter ação 3,17 

Fazer exercício 3,93 
Ter alguma coisa para fazer 2,83 

Espírito de equipa 3,93 
Pretexto para sair de casa 2,33 

Entrar em competição 3,43 
Ter a sensação de ser importante 2,17 

Atingir um nível desportivo mais elevado 3,50 
Ser conhecido 1,80 

Estar em boa condição física 3,90 
Ultrapassar desafio 3,33 

Ser conhecido e ter prestígio 2,03 
Divertimento 3,93 

Prazer na utilização das instalações e material desportivo 2,40 
Pertencer a um grupo 3,43 

Influência do professor/treinador 3,07 
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foram, “Ser conhecido” com 1,80 de média, “Ser conhecido e ter prestígio” com 2,03, “Ter a 

sensação de ser importante” com 2,17, e por último, “Pretexto para sair de casa” com 2,33 de 

importância para os questionados.   

 Depois de analisados no total os dados obtidos no QMAD, vamos agora tratar e analisar 

os dados pelo grau de importância em relação à idade. 

Tabela 5- Motivos mais relevantes do QMAD por idade 

 

Com os dados apresentados na tabela 5, dos motivos mais valorizados no QMAD, 

determinamos que os alunos entre os 15 e os 16 anos atribuem mais importância na motivação 

de “Manter a forma” e “Fazer exercício”, já entre os 17 e os 18 anos os motivos que os alunos 

concedem maior relevância é o “Divertimento”. 

Tabela 6 - Motivos menos relevantes do QMAD por idade 

 

Através dos dados apresentados na tabela 6 e após uma análise aos mesmos é possível 

afirmar, dos motivos menos valorizados no QMAD, que nos alunos entre os 15 e os 18 anos 

determinam o “Ser conhecido” como o motivo menos relevante. Ainda nos alunos que se situam 

 

Motivos mais relevantes do 
QMAD por idade 

Idade 

15 e 16 Anos 

(N=12) 

17 Anos 

(N=12) 

18 Anos 

(N=6) 

Total 

(N=30) 

Média Média Média Média 

Manter a forma 4,17 4,17 3,67 4,07 

Fazer exercício 4,17 4,00 3,33 3,93 

Espírito de equipa 3,92 4,08 3,67 3,93 

Divertimento 3,67 4,25 3,83 3,93 

 

Motivos menos relevantes do QMAD 
por idade 

Idade 

15 e 16 Anos 

(N=12) 

17 Anos 

(N=12) 

18 Anos 

(N=6) 

Total 

(N=30) 

Média Média Média Média 

Pretexto para sair de casa 2,17 2,50 2,33 2,33 

Ter a sensação de ser importante 1,83 2,33 2,50 2,17 

Ser conhecido 1,67 2,00 1,67 1,80 

Ser conhecido e ter prestígio 1,92 2,33 1,67 2,03 
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nos 18 anos de idade, também atribuem o “Ser conhecido e ter prestigio” como o motivo menos 

importante. 
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Estudo 2 

Nesta 2ª parte analisaremos os dados obtidos nos questionários no IMAAD.   

A tabela 7 demonstra os resultados obtidos, segundo a escala representada no 

questionário, de uma forma mais descritiva de todos os itens questionados aos alunos no 

IMAAD. 

Tabela 7- Análise descritiva em função dos itens do IMAAD 

 

Total (n=30) 

Média 

Falta de interesse, de vontade 2,40 
Falta de instalações Desportivas 2,20 

Falta de tempo 3,33 
Falta de treinador/professor 2,27 

Falta de equipamento pessoal 1,90 
Por motivos de saúde 1,53 

Não gostam de desporto 1,47 
Há pouca possibilidade de prática 2,37 
Os pais não deixam/não apoiam 1,40 

Têm outras coisas para fazer 3,63 
Falta de hábitos desportivos 1,87 

O desporto é "aborrecido", "maçador" e "chato" 1,33 
As instalações desportivas ficam longe 1,77 

Há poucas pessoas interessadas 3,03 
Os horários disponíveis das instalações não são os mais adequados 2,67 

Por vergonha dos outros 1,67 
Falta de jeito 1,77 

As modalidades existentes não são as que mais gostam 3,07 
Acham que não são bons a praticar desporto 1,90 

Não gosto do treinador/professor 1,83 
Não sabem jogar 2,03 

Não gostam de se submeter a esforços físicos 1,77 
Tem má condição física 1,97 

Os amigos também não praticam 2,77 
Falta de informação 2,47 

Não querem mudar o seu "visual" (ficar magro, com músculos) 1,50 
Por causa da idade 1,57 

Têm medo ou receio de fazer mal 1,57 
Têm medo de se aleijar 1,80 

O desporto não traz benefícios 1,37 
Por causa do seu "visual" (são gordos ou muito magros) 1,60 

Por preguiça 2,13 
Porque não se sentem bem a praticar/sentem-se rejeitados 1,77 

Não gostam do conforto físico 1,57 
Porque não gostam de estar em grupo 1,47 
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Realizado uma análise à tabela 7, determinamos as motivações que os alunos 

consideram mais e menos relevantes. Relativamente às motivações mais importantes, os alunos 

escolheram, “Têm outras coisas para fazer” com 3,63 de média, “Falta de tempo” com 3,33, 

“As modalidades existentes não são as que mais gostam” com 3,07, e o ultimo motivo 

considerado pelos alunos é “Há poucas pessoas interessadas” com 3,03.Entretanto nos motivos 

considerados pelos alunos com menor relevância surge, “O desporto é aborrecido, maçador e 

chato” com uma média de 1,33, de seguida, e com 1,37, “O desporto não traz benefícios”, com 

1,40, “Os pais não deixam/não apoiam”, e por fim, o “Não gostam de desporto” e o “Porque 

não gostam de estar em grupo” com estes dois a terem 1,47 de média. 

 Posteriormente de analisados todos os dados obtidos no IMAAD, passamos agora para 

análise os dados pelo grau de importância em relação à idade dos alunos. 

 

Tabela 8- Motivos mais relevantes do IMAAD por idade 

 

Através da análise dos dados apresentados na tabela 8 verificamos, dentro dos motivos 

mais relevantes do IMAAD, que entre os 15 e os 19 anos, o motivo mais relevante é “Têm outras 

coisas para fazer”. Contudo, entre os 15 e os 16 anos, também consideraram o motivo de “Há 

poucas pessoas interessadas” o mais relevante.  

 

 

 

Motivos mais relevantes do IMAAD 

Idade 

15 e 16 Anos 

(N=10) 

17 Anos 

(N=12) 

18 e 19 Anos 

(N=8) 

Total 

(N=30) 

Média Média Média Média 

Falta de tempo 2,90 3,67 3,38 3,33 

Têm outras coisas para fazer 3,10 4,08 3,63 3,63 

Há poucas pessoas interessadas 3,10 2,92 3,13 3,03 

As modalidades existentes não são as que mais gostam 3,00 2,92 3,38 3,07 



34 

 

Tabela 9- Motivos menos relevante do IMAAD por idade 

 

Motivos menos relevantes do IMAAD 

Idade 

15 e 16 Anos 

(N=10) 

17 Anos 

(N=12) 

18 e 19 Anos 

(N=8) 

Total 

(N=30) 

Média Média Média Média 

Não gostam de desporto 1,50 1,17 1,88 1,47 

Os pais não deixam/não apoiam 1,50 1,33 1,38 1,40 

O desporto é "aborrecido", "maçador" e "chato" 1,30 1,33 1,38 1,33 

O desporto não traz benefícios 1,50 1,25 1,38 1,37 

Porque não gostam de estar em grupo 1,80 1,33 1,25 1,47 

 

Segundo a tabela 9apuramos, dentro das motivações menos relevantes do IMAAD, que 

entre os 15 e os 16 anos o motivo considerado menos importante pelos alunos é “O desporto é 

aborrecido, maçador e chato”, nos 17 anos o motivo é “Não gostam de desporto” e por fim, 

com as idades compreendidas entre os 18 e os 19 anos a motivação menos relevante é “Porque 

não gostam de estar em grupo”.   

 

5.6 Discussão dos resultados 

 

Neste ponto, os resultados serão discutidos e debatidos e apoiados em estudos 

realizados por outros autores já deferidos na revisão da literatura. Para uma melhor organização 

da discussão, os estudos serão novamente divididos por Estudo 1 e Estudo 2 seguindo assim a 

ordem utilizada na apresentação dos resultados. 

 

Estudo 1 

 Sendo assim, nos resultados obtidos no questionário (QMAD), nas motivações mais 

relevantes para adesão ao desporto escolar foram “Manter a forma”, “Fazer exercício”, “Espírito 

de equipa” e “Divertimento”. Segundo estes resultados vão de encontro ao referido por Januário, 

Colaço, Rosado, Ferreira, & Gil (2012). Ainda nas motivações consideradas mais importantes, 

relativamente á variável idade, os alunos com idades compreendidas entre os 15 e 16 anos, 

consideraram entre essas quatro, o “Manter a foram” e “Fazer exercício” mais relevantes 
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comparados com as outras faixas etárias. Uma possível justificação para estes resultados, é a 

forma como hoje o desporto é instruído e divulgado mundialmente, com os benefícios que a 

prática desportiva e a boa performance física transfere para a saúde cada um. Nas faixas mais 

etárias mais avançadas escolheram o motivo “Divertimento” como o aspeto mais importante, 

em que possivelmente se justifica, pelo facto de a prática de desporto escolar ser vista como um 

momento de fuga á rotina, podendo serem libertadas as pressões do quotidiano, daí escolherem 

este motivo como fator principal para adesão do desporto escolar. 

 Passando para as motivações menos relevantes, os resultados obtidos foram o “Pretexto 

para sair de casa”, “Ter a sensação de ser importante”, “Ser conhecido” e por fim “ Ser 

conhecido e ter prestigio”. Nestes resultados é possível observar a mesma tendência que Costa 

J. (2012), em que considera a realização/estatuto e a influência social como os fatores menos 

relevantes para a prática de desporto escolar. Na análise comparativa à idade, dos motivos com 

menor relevância, todos estes consideram o “Ser conhecido” como o motivo menos importante, 

mas ainda a par deste fator, os alunos com 18 anos também afirmam que “Ser conhecido e ter 

prestígio” é o aspeto menos relevante para a adesão do desporto escolar. 

 

Estudo 2 

 Consoante os resultados observados no IMAAD, foram determinados os motivos mais 

valorizados para a não adesão ao desporto escolar que são a “Falta de tempo”, “Têm outras 

coisas para fazer”, “Há poucas pessoas interessadas” e “As modalidades existentes não são as 

que mais gostam”. É possível verificar que estes resultados comparativamente com o estudo da 

autoria Viegas, Catalão, Ferreira, & Boto (2009) estão em concordância.  

 Relativamente à idade, os resultados mais importantes evidenciados foram, “Têm outras 

coisas para fazer”, considerado por toda a faixa etária incluída no estudo como a motivação mais 

relevante para não adesão ao desporto escolar. Contudo, entre os 15 e 16 anos, e com o 

mesmo grau de importância que o anterior referido, consideram ainda o fator “Há poucas 

pessoas interessadas” como motivo primordial para a não adesão. Assistimos a uma quase 

unanimidade de opiniões, uma razão provável, são as ilações que estes retiram de opiniões 

deles próprios e de outros indivíduos relativamente ao fator “Há poucas pessoas interessadas”, 

já no motivo “Têm outras coisas para fazer”, pode existir um enquadramento relativo a já terem 
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outras atividades fora da escola em que eles, ou por influência dos pais, prefiram praticar 

excluindo a hipóteses de prática no desporto escolar.  

 Nas motivações consideradas menos importantes para a não adesão ao desporto 

escolar destacam-se, “Não gostam de desporto”, “Os pais não deixam/não apoiam”, “ O 

desporto é aborrecido, maçador e chato”, “O desporto não traz benefícios” e por último, 

“Porque não gostam de estar em grupo”, fatores estes que voltam a estar de encontro com o 

estudo de Viegas et al (2009).   

 Analisando com a variável idade, verificamos que os fatores menos relevantes na faixa 

etária entre os 15 e os 16 é “ O desporto é aborrecido, maçador e chato”, nos 17 anos 

consideraram “Não gostam de desporto” e entre os 18 e 19 anos, “Porque não gostam de estar 

em grupo” com o motivo menos importante para a não adesão ao desporto escolar. 

 

5.7 Conclusões 

 

Podemos constatar que neste estudo comparados com os estudos analisados na revisão 

da literatura, os motivos são coincidentes na sua maioria, tanto ao nível dos resultados obtidos 

no questionário QMAD, como no IMAAD.  

 Concluiu-se que os motivos mais relevantes para adesão do desporto escolar são 

“Manter a forma”, “Fazer exercício”, “Espírito de equipa” e o “Divertimento”, entretanto, nos 

aspetos considerados menos importantes destacam-se o “Pretexto para sair de casa”, “Ter a 

sensação de ser importante”, “Ser conhecido” e por ultimo “Ser conhecido e ter prestigio”.  

 Relativamente aos motivos mais importantes para a não adesão são “Têm outras coisa 

para fazer”, “Falta de tempo”, “As modalidades existentes não são as que mais gostam” e por 

fim, “Há poucas pessoas interessadas”, já respetivamente as motivações menos importantes, 

verificamos os seguintes fatores, “Não gostam de desporto”, “Porque não gostam de estar em 

grupo”, “Os pais não deixam/não apoiam”, “O desporto não traz benefícios” e ainda “O 

desporto é aborrecido, maçador e chato”. 

 O desporto, e no geral, atividade física são importantíssimos para a nossa saúde física, 

mental, social e por consequência disso resulta no bem-estar de todos. 
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 Posto isto, torna-se necessário apostar ainda mais no desporto escolar e na sua 

promoção de forma a cativar ainda mais praticantes, melhorar os meios disponíveis para a sua 

prática, como pavilhões e material respetivo à modalidade praticada. Por outro lado, quem tem 

também um papel fundamental para a promoção é o docente de educação física ao nível da 

motivação dos alunos para praticar as atividades da escola, para isto deveria ser criado e 

planeado um plano de motivação e estratégia para o sucesso do desporto escolar, em que 

depois de pronto, seria levado a todas as escolas e apresentado a todos os professores 

responsáveis pelo desporto na escola. 

 Sugiro, em futuras investigações nesta temática, que se utilize uma amostra com um 

maior numero de indivíduos para uma maior eficiência dos resultados, abordar e englobar faixas 

etárias mais abrangentes para determinar quais as motivações que os alunos acham 

fundamentais para a prática do Desporto Escolar, e ainda penso pertinente, tratar alunos de 

diferentes zonas escolar, como o meio urbano e meio rural. 
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6 Considerações Finais 

 

Este estágio curricular proporcionou-me o concretizar de um sonho que à já muito tempo 

estava idealizado, o de um dia puder ser docente de Educação Física e lecionar aulas numa 

escola.  

 Com esta oportunidade, e com o término do ano letivo, procedo a um balanço de tudo o 

que aprendi, de todos os aspetos positivos e negativos, de todo o trabalho e dedicação nesta 

etapa da minha vida, que de certeza me deixará muitas saudades. 

 Começando pelo momento que achei mais difícil e constrangedor, o primeiro contacto 

visual e verbal com a turma, onde fiquei bastante nervoso com tudo aquilo que era novidade 

para mim, mas com ajudar do professor e dos meus colegas de estágio foi mais fácil ultrapassar 

esta barreira. Hoje já posso afirmar que consegui superar este obstáculo e que não tenho receio 

nenhum em comunicar e interagir com uma turma. 

 Todos os momentos vivenciados na lecionação proporcionaram-me um conjunto de 

ideias e reflexões bastante enriquecedoras ao nível de estratégias, de metodologias, 

desenvolvendo assim a minha experiencia e o meu leque de conhecimento pedagógico. A 

participação que também tive nas atividades extracurriculares, mais propriamente o desporto 

escolar na modalidade futsal feminino, deram-me conhecimentos muito importantes neste 

campo. 

 A estruturação do relatório de estágio, possibilitou uma análise pormenorizada e 

descritiva de cada aspeto específico, demonstrando todo o trabalho realizado durante este ano. 

Isto ajudou me a relembrar e a obter novos conhecimentos no tratamentos de dados com a 

utilização meios informáticos desconhecidos para mim, e ainda ao nível da investigação e 

pesquisa de material de utilidade para o meu objetivo. O meu projeto, deu me oportunidade de 

refletir e perceber o que os alunos pensam dos motivos para a prática e não pratica de desporto 

escolar, dando-me a oportunidade de retirar algumas conclusões. 

 O meu desejo é um dia puder usufruir deste prazer, mas para isto sei bem que é 

necessário um trabalho constante de atualização, para me tornar cada dia melhor, para puder 

dar aos alunos e à Educação Física o melhor de mim, ajudando na evolução e no prestígio desta 

disciplina que tanta falta faz ao nosso país. Quem corre por gosto não cansa. 
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8 Anexos 

Anexo 1 - Planificação Anual 

 

SECUNDÁRIO 

 

 10º Ano 11º Ano 12º Ano 

1º 

Período 

 

Voleibol 

Atletismo 

(resistência) 

Ginástica Artística 

 

1ºDesporto Coletivo 

Atletismo 

(resistência) 

Ginástica Artística/ 

Aparelhos 

 

1º Desporto Coletivo 

Atletismo 

(resistência) 

Dança 

(opções de turma) 

2º 

Período 

 

Futsal 

Badminton 

Dança 

(Expressão corporal e 

Aeróbica 

 

 

2º Desporto Coletivo 

Corfebol 

Ginástica Acrobática 

 

 

2º Desporto Coletivo 

Ginástica Acrobática/ 

Minitrampolim(opção) 

3º 

Período 

 

Basquetebol 

Corfebol 

Ginástica Acrobática 

 (iniciação) 

 

1º e 2º Desporto 

Coletivo 

 (consolidação) 

Dança (Cha-cha-cha / 

Merengue)  

Badminton 

 

1º e 2º 

DesportosColetivos 

(consolidação) 

Desportos combate 

Orientação Urbana   

 (opção) 
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Anexo 2 - Planeamento da Unidade Didática 

 

Nº 
Aula 

Data Função didática 
Estruturação 

dos 
Conteúdos 

Objetivo 
Especifico 

Avaliação 

1 21/10/2014 Transmissão/Exercitação 

Montagem de 
uma 

coreografia 
de dança. 

Construção de 
uma coreografia, 
tendo em conta o 
estilo de dança 

escolhido. 

Formativa 

2 23/10/2014 Exercitação 
Ensaios 

coreográficos 
Ensaiar as 

coreografias 
Formativa 

3 25/11/2014 Consolidação 
Ensaios 

coreográficos 
Ensaiar as 

coreografias 
Formativa 

4 27/11/2014 Avaliação Sumativa 
Apresentação 

de 
coreografias. 

Apresentação 
das coreografias 
e avaliação do 

desempenho dos 
alunos. 

Sumativa 

Planificação da Unidade Didática 

 

Matéria: Dança 
Contexto: Alunos do ensino secundário - 

12ºano - 29 alunos 

Local: Escola Secundária  

Recursos Humanos: Alunos, Funcionários 

(apoiam na organização e gestão dos 
espaço/materiais), Professor Estagiário e 
Professor cooperante. 

Temporalização: Num período de 

15 de Setembro a 16 de Dezembro 
– total de 4 Aulas, com duração de 
90’ cada. 

Recursos Materiais: Aparelho de som, 

colunas, CDs.  

Objetivo Geral 

Os alunos cooperam entre si, incentivam e apoiam a sua participação na atividade, apresentando 
sugestões de aperfeiçoamento da execução das habilidades e novas possibilidades de movimentação, e 
consideram, por seu lado, as iniciativas (sugestões, propostas, correções) que lhe são dirigidas. Analisa a 

sua ação e as dos companheiros, nos diferentes tipos de situação, apreciando as qualidades e 
características do movimento, utilizando eventualmente essa apreciação como fonte de inspiração para 

as suas iniciativas pessoais. 

Objetivos Específicos 

Apresentar um projeto de criação de uma coreografia à turma, integrando os seguintes elementos: tema; 
acompanhamento musical; guarda-roupa; design espacial; principais habilidades a utilizar (movimentos 

locomotores e não locomotores), ainda que de forma rudimentar; originalidade do tema e das formas 
encontradas para o desenvolver; unidade e coerência temáticas; fluidez e qualidade dos movimentos; 

grau de elaboração (sensibilidade aos problemas tratados, número de detalhes, variedade dos elementos, 
estruturação temporal, ritmo de execução, estruturação 

espacial e harmonia de todos os elementos da composição: música, intérpretes, coreografia, tema, roupa, 
etc.). 

Avaliação: Domínio Psico-Motor; Domínio cognitivo; Domínio Sócio Afetivo. 

Função Didática: Transmissão; Exercitação; Consolidação; Avaliação sumativa 
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Anexo 3 - Plano de Aula 

Plano da aula – Nº6 de 16 

 

Unidade Didática:Basquetebol 
Conteúdos:Passes (de peito, picado e ombro), receção e drible de 

progressão. Lançamento em apoio, na passada e em suspensão. 

Jogo reduzido. 

Período: 1º 
Data: 

16/10/2014 

Nº da aula da U.D.:6 Ano: 12º Turma: CT2 

Função Didática: Exercitação 
Material:Sinalizadores, cronómetro, bolas e coletes. 

Hora: 11:50min 

Duração: 

90min. (70min. 

tempo útil) 

Local:Polidesportivo da escola. Nº de alunos: 29 

Objetivo Geral: Exercitar os vários tipos de passe (picado, de ombro e de peito), a receção, o drible de progressão e proteção e os lançamentos em apoio, na passada e em suspensão. 

P
a

rt
e  

Conteúdo 
Objetivos 

específicos 

Organização didática / 

metodológica dos 

exercícios 
Estratégia F. D. Critérios de êxito 

 

In
ic

ia
l 

  

 
 

 

 
2’ 

 

- Chamada; 

- Instrução 

inicial. 

 

- Registar a 

assiduidade e a 

pontualidade; 

 

 

- Os alunos em meia-lua á 

frente do professor. 

 

 

 

 

 

    

 

- Ser pontual e assíduo; 

 

- Estar atento. 

 
 

 

8’ 

 

 

 

- Ativação geral, 

e mobilização 

articular; 

 

- Alongamentos. 

 

- Predispor o 

organismo para a 

aula, tanto a nível 

cardíaco, articular e 

muscular. 

 

- Realizar os exercícios que o 

professor designar. Nos 

sinalizadores junto á linha 

lateral os alunos realizam 

deslocamento lateral 

contornando-os, nos arcos 

fazem corrida saltada ; 

Alongamentos no final da 

sequência.  

 

 

 

- Os alunos são capazes de executar todos os 

exercícios a uma intensidade moderada, de 

forma a aumentar a temperatura corporal; 
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F
u

n
d

a
m

en
ta

l 

 

20’ 

 

 

 

 

 

 

35’ 

 

 

 

 

 

- Lançamento em 

apoio, na passada 

e em suspensão. 

 

 

 

 

 

- Jogo reduzido. 

 

- Exercitação do 

lançamento em apoio 

e na passada. 

Transmissão e 

exercitação no 

lançamento em 

suspensão. 

 

 

 

- Exercitação e 

aplicação dos gestos 

em jogo reduzido. 

 

- Lançamento em apoio, em 

suspensão e na passada: 

- A turma divide se em 2 

grupos, realizando a sequência 

e o sentido do esquema. 

 

 

 

 

- 5 equipas, duas em cada meio 

campo realizando jogo 

reduzido. A equipa de fora 

realiza condição física. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Exercitação 

 

 

 

 

 

 

 

-Exercitação 

 

 

 

 

 

 

 

- Passe: fazer o passe com as duas mãos, orientado para o colega e 

com extensão dos braços. 

- Passe de Peito - Como o nome indica, com a bola à altura do 

peito esta é arremessada frontalmente na direção do alvo. Neste 

movimento os polegares é que darão a força ao passe e as palmas 

das mãos deverão apontar para fora no final do gesto técnico. 

- Passe picado - Muito semelhante ao passe de peito, tendo em 

conta que o alvo inicial é o solo; 

- Passe de ombro - É utilizado nas situações que solicitam um 

passe comprido. A bola é arremessada como no arremesso de uma 

bola no basebol (daí o nome). É um tipo de passe com uma 

trajetória tensa (sem arco), e em direção ao alvo. 

- Receção: ir ao encontro da bola, recebê-la com as duas mãos e 

manter a posse de bola 

- Drible de progressão: dribla à altura da cintura, com a bola 

controlada e olhar dirigido para a frente 

- Drible de proteção: proteger a bola com o corpo e o membro 

inferior livre, não perder a visão geral do campo a fletir as pernas 

- Lançamento em apoio: Partir da posição base ofensiva; Orientar 

os apoios para o cesto – enquadramento com o cesto; Fletir 

ligeiramente os membros inferiores, com o pé do lado da mão que 

lança ligeiramenteavançado; Agarrar abola com as duas mãos, à 

altura da testa (ligeiramente do lado do lançamento), colocando a 

mão lançadora atrás e por baixoda bola e a outra mão numa posição 

lateral, com os polegares em T;Participar com todo o corpo no ato 

de lançamento, inclinando-se com uma extensão dos membros 

inferiores e terminando com uma extensão dos membros 

superiores; Fletir o pulso e dedos na fase final do lançamento, 

ficando com a mão direcionada para a frente e para baixo;Executar 

o movimento de forma continua. 

- Lançamento na passada: Dirigir o olhar para a tabela; Executar 

o primeiro apoio após a paragem do drible ou receção da bola e 

executar com o outro pé o segundo apoio e impulsão; Elevar o 

joelho do lado do membro superior lançador a após a impulsão; 

Estender o corpo, executando o lançamento no ponto mais alto do 

salto; direcionar a bola para a tabela através da extensão do 

membro superior e movimento de flexãodo pulso. 

- Lançamento em suspensão: Partir da posição base 

ofensiva;Orientar os apoios para o cesto – enquadramento com o 

cesto; Fletir ligeiramente os membros inferiores, com o pé do lado 

da mão que lança ligeiramente avançado;Agarrar a bola com as 

duas mãos, à altura da testa (ligeiramente do lado do lançamento), 

colocando a mão lançadora atrás e por baixo da bola e a outra mão 

numa posição lateral, com os polegares em T;Participar com todo o 

corpo no ato de lançamento, inclinando-se com uma extensão dos 

membros inferiores e terminando com uma extensão dos membros 

superiores;Fletir o pulso e dedos na fase final do lançamento, 

ficando com a mão direcionada para a frente e para baixo;Executar 

o movimento do lançamento durante o salto; 
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F
in

a
l 

 

 

 

5’ 

 

- Retorno à calma 

e alongamentos; 

- Balanço da 

aula. 

 

 

- Alongar os 

músculos mais 

solicitados durante a 

aula;  

 

- Esclarecer dúvidas 

acerca dos conteúdos 

abordados na aula. 

 

 

- Os alunos estão distribuídos 

em meia-lua à volta do 

professor, onde realizam os 

alongamentos ministradospelo 

professor; 

- No final, os alunos são 

questionados sobre possíveis 

dúvidas e por fim esclarecidos 

dos conteúdos a abordar na 

próxima aula. 

 

 

 

 

 

- Posturas corretas 

- Estar atento e em silêncio 

- Esclarecer dúvidas 



48 

 

 

Anexo 4 – Calendarização 

Calendarização e Planificação do 2º Período – 12º CT2 

 

  

  Janeiro Espaço 

1 5ª   
2 6ª   
3 S   
4 D   
5 2ª   
6 3ª Ginástica A. A 
7 4ª   
8 5ª Ginástica A. A 
9 6ª   
10 S   
11 D   
12 2ª   
13 3ª Voleibol E 
14 4ª   
15 5ª Voleibol E 
16 6ª   
17 S   
18 D   
19 2ª   
20 3ª Voleibol 1 
21 4ª   
22 5ª Voleibol 1 
23 6ª   
24 S   
25 D   
26 2ª   
27 3ª Voleibol 2 
28 4ª   
29 5ª Voleibol 2 
30 6ª   
31 S   

Fevereiro Espaço 

D   
2ª   
3ª Mini-trampolim 3 
4ª   
5ª Voleibol 3 
6ª   
S   
D   
2ª   
3ª Ginástica A. A 
4ª   
5ª Ginástica A. A 
6ª   
S   
D   
2ª   
3ª   
4ª   
5ª Voleibol E 
6ª   
S   
D   
2ª   
3ª Voleibol 1 
4ª   
5ª Voleibol 1 
6ª   
S   
   
   
   

Março Espaço 

D   
2ª   
3ª Voleibol 2 
4ª   
5ª Voleibol 2 
6ª   
S   
D   
2ª   
3ª Voleibol 3 
4ª   
5ª Mini-trampolim 3 
6ª   
S   
D   
2ª   
3ª Mini-trampolim A 
4ª   
5ª Ginástica A. A 
6ª   
S   
D   
2ª   
3ª   
4ª   
5ª   
6ª   
S   
2ª   
3ª   
4ª   

 Blocos 
(90´) 

Voleibol 13 
Ginástica Acrobática 5 

Mini-trampolim 3 
Total 20 
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Anexo 5–Roullement 
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Anexo 6 - Questionários QMAD e IMAAD 

Questionário (QMAD) 

Parte I 

1. Género:  M        F 

2. Idade: ______  Anos 

3. Ano Curricular:  10º             11º             12º 

4. Escalão: ___________ 

5. Modalidade praticada: __________________ 

6. Praticas algum desporto fora da escola? Sim                Não 

7. Qual/quais a(s) modalidades(s) praticada(s)? 

_________________________________ 

Parte II 

De seguida, partindo da afirmação abaixo indicada, assiná-la na tabela 

com “X” a resposta que mais se adequa com a sua opinião. 

Para o término do Mestrado de Educação Física no Ensino Básico e Secundário, 

pretendo elaborar um estudo sobre a “Motivação para o Desporto Escolar”. 

 Com este questionário pretendo determinar os motivos que podem levar os 

alunos a aderir ou não aderir ao desporto escolar. 

 O questionário é anónimo, não há respostas verdadeiras ou falsas, as respostas 

são confidenciais e ninguém terá acesso a elas, com a exceção do investigador. 

EU ADERI AO DESPORTO ESCOLAR PARA… 
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Questionário (IMAAD) 

Parte I 

1. Género:  M        F 

2. Idade: ______  Anos 

3. Ano Curricular:  10º             11º             12º 

4. Praticas algum desporto fora da escola? Sim                Não 

5. Qual/quais a(s) modalidades(s) praticada(s)? 

_________________________________ 

Parte II 

De seguida, partindo da afirmação abaixo indicada, assiná-la na tabela 

com “X” a resposta que mais se adequa com a sua opinião. 

 

 

Para o término do Mestrado de Educação Física no Ensino Básico e Secundário, 

pretendo elaborar um estudo sobre a “Motivação para o Desporto Escolar”. 

 Com este questionário pretendo determinar os motivos que podem levar os 

alunos a aderir ou não aderir ao desporto escolar. 

 O questionário é anónimo, não há respostas verdadeiras ou falsas, as respostas 

são confidenciais e ninguém terá acesso a elas, com a exceção do investigador. 

EU NÃO ADERI AO DESPORTO ESCOLAR POR… 
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