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RESUMO 

 

RELATÓRIO DE ESTÁGIO: O DESEMPENHO MOTOR DOS ALUNOS E A PERCEÇÃO DOS 

PROFESSORES DE EDUCAÇÃO FÍSICA. UM ESTUDO EXPLORATÓRIO NO 11º ANO DE 

ESCOLARIDADE. 

 

O relatório de estágio tem como principal objetivo, apresentar o processo que desenvolvi durante 

o ano letivo 2014/2015 como professor estagiário. Neste relatório está descrito muito da minha 

evolução, o enquadramento da prática de ensino supervisionada onde constam as minhas 

expetativas pessoais e o enquadramento com o meio institucional. No desenrolar do documento 

evidencio a forma de gestão do processo ensino-aprendizagem, a participação com o meio, com 

a descrição das atividades desenvolvidas e realizadas ao longo do ano letivo. Por último o 

desenvolvimento da investigação efetuada durante o ano letivo onde pretendi avaliar o 

desempenho motor dos alunos do 11º ano, comparar com os resultados globais da disciplina de 

educação física e com a perceção dos docentes de educação física. O desempenho motor foi 

avaliadas na modalidade de voleibol, através de filmagens devidamente autorizadas e com o apoio 

de grelhas de observação em exercícios analíticos, em jogo reduzido e jogo formal, os resultados 

globais foram recolhidos junto dos serviços de secretária após autorização da direção e a perceção 

dos docentes foi realizada através de uma entrevista estruturada. O estudo contou com uma 

amostra de 25 alunos e 10 docentes. Os resultados demonstraram baixos níveis de competências 

motoras, resultados globais acima da média e das competências motoras e a perceção dos 

docentes a justificar estes resultados, com poucos docentes a seguir o programa, a conhecer as 

normas de referência para o sucesso e a valorizar excessivamente o domínio sócio-afetivo e menos 

o domínio motor. As considerações finais são a reflexão do percurso desenvolvido e da importância 

que este acarreta para o futuro. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Educação física, estágio, desempenho motor, resultados globais, perceção 

dos docentes. 
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ABSTRACT 

 

INTERNSHIP REPORT: STUDENTS’ MOTOR SKILLS AND THE PHYSICAL EDUCATION 

TEACHERS’ PERCEPTION. AN EXPLORATORY STUDY ON THE 11th GRADE. 

 

The main objective of the internship report is to present the process that was developed during the 

school year of 2014/2015 as a trainee teacher. In this repost is described mu evolution, the 

framework for teaching practice supervised which contains my personal expectations and the 

framework with the institutional environment. In the course of the document is evident the form of 

management of the teaching-learning process, participation with the environment, with the 

description of the activities developed and implemented throughout the school year. Finally the 

development of research conducted during the school year I intended to assess students' motor 

performance of the 11th grade, compared with the overall results of the discipline of physical education and 

the perception of physical education teachers. The motor performance was evaluated on the volleyball 

modality, through duly authorized shooting and with the support of observation grids in analytical exercises, 

in small and formal game play, the overall results were collected from the secretarial services after 

authorization of the direction and perception of the teachers was conducted through a structured interview. 

The study included a sample of 25 students and 10 teachers. The results showed low levels of motor 

skills, overall results above average and motor skills and teachers’ perception to justify these 

results, with few teachers following the program, to know the reference standards for success and 

over-emphasize the socio-affective domain and less motor domain. The final considerations are the 

reflection of the process developed and the importance that this entails for the future. 

 

KEYWORDS: Physical Education, internship, motor performance, overall results, teachers’ 

perception. 
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INTRODUÇÃO 

 

“Ser professor é uma profissão única, insubstituível. É ela que torna as outras 

profissões possíveis. Assim, mais do que uma profissão, ser professor é uma carreira 

de desafios, que se vão sucedendo, a cada dia, na medida em que a própria 

sociedade está em constante mutação” 

(Cardoso, 2013, p.37) 

 

 O relatório de estágio insere-se no âmbito da unidade curricular de Prática de Ensino 

Supervisionada, no 2º ano do Mestrado em Ensino de Educação Física nos Ensinos Básico e 

Secundário, na Universidade do Minho. 

 Todo este processo da Prática de Ensino Supervisionada (adiante designada PES) ocorre 

com uma atitude reflexiva constante da minha parte, questionando sempre cada plano realizado, 

cada exercício proposto, cada dificuldade observada, estando constantemente sobre uma auto-

avaliação e uma atitude sempre reflexiva e com o objetivo de melhorar a cada momento. 

 A PES pela sua dimensão prática e por tentar uma contextualização num meio profissional 

pode propiciar uma experiência significante, uma vez que na formação de professores é a 

componente mais importante, agregando todos os conhecimentos teóricos, aproximando da 

realidade do que é ser professor.  

É importante desenvolver as capacidades e competências teóricas e técnicas necessárias 

para a preparação e implementação de aulas, objetivo da PES e que tento desenvolver desde o 

primeiro momento. 

A reflexão e avaliação são caraterísticas que incuti durante a minha PES para que todo o 

meu trabalho e futuro enquanto professor pudesse ser melhorado, tentando colmatar as minhas 

dificuldades, aperfeiçoar os meus atributos, procurando sempre o melhor e cada vez mais o 

sucesso naquilo que realizo. 

 Desta forma, este relatório foi alvo de muita reflexão e é fundamental, porque permite 

analisar e avaliar o meu percurso, a minha prática profissional e a minha evolução no decorrer do 

estágio. 

 O presente relatório descreve o percurso enquanto professor estagiário, estando este 

documento dividido em dois capítulos: no capítulo I estão apresentados o enquadramento pessoal 
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(expetativas pessoais) e o enquadramento institucional (alunos, grupos de educação física e a 

descrição da turma), no capítulo II e dividido em três áreas estão apresentados na área 1: 

Organização e gestão do ensino e da aprendizagem que envolve a conceção, o planeamento, a 

realização e a avaliação do processo de ensino, na área 2: Participação na escola e relação com 

a comunidade, em que se aborda as atividades organizadas em relação com a comunidade escolar 

e na área 3: Investigação e desenvolvimento profissional com a introdução, material e métodos, 

instrumentos e recolha de dados, procedimentos, resultados e a discussão dos resultados. 

 No final deste relatório estão apresentados as considerações finais e a minha reflexão 

sobre o estágio, realizando um balanço final sobre o significado que esta experiência teve para 

mim. 
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CAPÍTULO I 

ENQUADRAMENTO CONTEXTUAL DA PRÁTICA DE ENSINO SUPERVISIONADA 
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1.1 Enquadramento Pessoal 

 

Desde sempre que a atividade físico-motora e em particular as atividades físicas-

desportivas tem vindo a acompanhar o meu percurso pessoal e profissional. 

Durante o meu percurso escolar a atividade física tornou-se cada vez mais importante e 

essencial para o meu crescimento, desta forma e segundo Neto (1994) a atividade física é uma 

questão de educação e, assim, a escola é apontada como um dos locais de eleição para 

desenvolver estratégias de educação para a saúde e de promoção de atividade física. Ainda o 

mesmo autor defende que a atividade física regular contribui com imensos benefícios para o 

desenvolvimento, quer ao nível do crescimento físico e do desenvolvimento das capacidades físico 

motoras quer da criação de novas amizades e valorização da autoestima. 

A atividade-física é uma parte indispensável da minha vida e desta forma as escolhas 

realizadas foram bem ponderadas e acertadas. Fazer um percurso profissional em qualquer área 

é difícil, mas fazer esse percurso na área que sempre idealizamos é concretizar um sonho. 

A escolha do caminho a seguir depois da licenciatura foi um passo gigante e o qual 

mereceu bastante reflexão. Felizmente as expetativas sempre foram altas em relação a um futuro 

como professor e a ambição de querer e alcançar este patamar como profissional tornou ainda 

mais ambicioso este percurso. 

Como docente em Educação Física ambiciono conseguir responder a todos os desafios 

que surjam a superar os obstáculos e aprender com toda esta prática. O ano de estágio foi sem 

dúvida marcante, consegui aprender e evoluir como futuro docente, aprender com os mais 

experientes, com o apoio do Professor Supervisor e o Professor Orientador e com um 

departamento de professores que me ajudaram no que necessitei, colmatando os obstáculos e 

alcançando o sucesso. 

No que diz respeito ao Professor Orientador as expetativas foram superadas. Foi parte 

integrante deste processo e um grande apoio para que conseguisse atingir os objetivos que foram 

delineados. 

Com a prática de ensino supervisionada, procurei sempre ter um conhecimento e uma 

intervenção profissional o mais possível competente e com sucesso, objetivo que procurei manter 

desde sempre presente.  
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Em suma, a PES tornou-me competente, fez-me crescer profissionalmente mas também 

pessoalmente. As aprendizagens obtidas no decorrer do estágio foram fruto de um trabalho de um 

grupo de educação física incansável, facultando desde sempre um apoio incondicional. 

 

1.2 Enquadramento Institucional 

A minha Prática de Ensino Supervisionada decorreu numa Escola Secundária, que se 

localiza no concelho de Barcelos, no distrito de Braga. 

A Escola Secundária sofreu obras de requalificação, obteve no presente ano novas 

instalações e equipamentos. 

A escola engloba o 3º ciclo e o ensino secundário, do qual obtém o ensino regular, ensino 

profissional e ensino vocacional. 

A nível da Educação Física a escola dispõe de um pavilhão, um multiusos, uma sala de 

dança, um campo exterior com pista de atletismo e campo de futebol sintético, dois campos de 

voleibol exteriores e um campo de basquetebol exterior. 

Os alunos são provenientes maioritariamente de dentro do concelho de Barcelos, que 

atinge um enorme conjunto de freguesias.  

A escola é constituída por 120 docentes dos quais 11 são de Educação Física, 2 

professores do Ensino Especial, 25 assistentes operacionais e 13 assistentes técnicos. Quanto à 

população discente a escola é constituída por 11 turmas do 3º ciclo correspondendo a 234 alunos 

e por 38 turmas do secundário correspondendo a 933 alunos, constituindo um total de 1167 

alunos. 

No desporto escolar a escola atualmente conta com as seguintes modalidades: 

 Futsal 

 Ginástica acrobática 

 Voleibol 

 

1.2.1  Os alunos 

 

Sendo a Escola Secundária a partir de 2012 um Agrupamento de Escolas, atualmente 

conta com cerca de 2319 alunos distribuídos desde o pré- escolar até o ensino secundário, num 

total de 108 turmas. 
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1.2.2  O grupo de educação física 

 

Desde sempre que a comunidade escolar me acolheu bem, por isso foi fácil integrar-me 

na vida da escola. O Professor Orientador foi o grande responsável por essa facilidade. 

O grupo de Educação Física pertence ao Departamento de Expressões. É constituído por 

11 elementos onde a experiência varia entre os 10 e os mais de 25 anos de serviço. 

Todos eles mostram grande experiência a nível da lecionação de Educação Física, estando, 

alguns deles, também ligados ao treino de modalidades tão variadas como voleibol, futebol, 

natação, dança ou ginástica.  

 

1.2.3 Descrição da turma 

 

A turma com a qual trabalho e leciono é uma turma do ensino secundário, do 11º ano do 

curso de Ciências e Tecnologias. 

É constituída por 29 alunos, em que 27 estão inscritos na disciplina de Educação Física, 

sendo que os outros 2 alunos concluíram a disciplina no ano transato. 

A caracterização da turma será elaborada de acordo com o projeto curricular de turma. 

Dos 27, 16 são raparigas e 11 rapazes onde a média de idades é de 16 anos.  

A maior parte dos alunos da turma estão envolvidas em várias atividades desportivas, 

recreativas e lúdicas (futebol, ginástica, ginásio, caminhadas, basquetebol e dança), fora do 

contexto escolar, seja em clubes federados ou por recreação, dados provenientes de um 

questionário de caraterização entregue no início do ano letivo. 

Esta turma define-se por uma turma ativa fisicamente, com historial de boas notas e bom 

comportamento. 

Existem cerca de 14 alunos que praticam desporto federado, entre futebol, o basquetebol 

e o tênis. 

As profissões dos pais vão desde funcionários públicos, operários têxteis, mecânicos, 

contabilistas. Alguns encontram-se desempregados. Quanto às mães, estas são domésticas, 

costureiras, advogadas, engenheiras, operárias têxteis e, tal como nos pais, algumas encontram-

se desempregadas.  
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Relativamente às habilitações literárias, de pais e mães, existe vários licenciados, alguns 

que ficaram apenas pelo ensino secundário e também em grande número pais e mães que só 

frequentaram até ao 3º ciclo. 
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CAPÍTULO II 

REALIZAÇÃO DA PRÁTICA DE ENSINO SUPERVISIONADA 
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2.1 Área 1 – Organização e gestão do ensino e da aprendizagem 

 

2.1.1 Conceção 

Na conceção, inicia-se o processo ensino-aprendizagem, podemos entender pela 

preparação dos documentos necessários e que enquadram o professor na escola e na disciplina.  

Desta forma antes do estágio iniciar, efetuei a leitura do programa de EF para o 3º ciclo e 

secundário, possíveis anos que iria lecionar.  

Assim no início do ano letivo foi facultado ao núcleo de estágio os documentos 

considerados mais relevantes para a integração e conhecimento dos processos envolventes da 

escola como o regulamento interno, projeto curricular e educativo do agrupamento de escolas, 

regulamento interno do grupo de Educação Física, critérios de avaliação, conteúdos definidos pelo 

grupo de Educação Física a abordar nos diferentes anos de cada ciclo. 

A apresentação à turma e o primeiro contato com a turma do 11º ano, turma que 

lecionaria durante o ano letivo, incidi sobre o programa do 11º ano de forma a conhecer e aplicar 

o programa de forma correta e eficaz. 

Reuni com o orientador, que já conhecia a turma do ano anterior, que me forneceu o nível 

e informações da turma. 

Estar por dentro do programa e saber os objetivos delineados para o ano em questão torna 

mais fácil planear e obter um guia para o decorrer do ano. Desta forma e com todos os documentos 

entregues pelo departamento de educação física da escola, analiso atentamente os documentos 

e preparo-me para o ano letivo. 

Muitas questões se levantam ao longo do tempo e do trabalho que vou desenvolvendo e 

vão surgindo reflexões, com as quais devo aprender e alterar o processo de forma a melhorar e a 

chegar ao principal objetivo da Educação Física, o desenvolvimento físico do aluno, com todos os 

benefícios. 

Para que se possa chegar a este desenvolvimento, é necessário que exista bastante 

empenho motor, motivação, cooperação, socialização, autonomia, responsabilidade e iniciativa 

dos alunos. 
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2.1.2 Planeamento 

O planeamento surge com a certeza que o ano será planeado da melhor forma possível. 

Este planeamento parte do geral para o específico, ou seja, primeiro o plano anual, depois o plano 

por períodos e por fim os planeamentos de aula.  

Segundo Bento (2003), “é o elo de ligação entre as pretensões imanentes ao 

sistema de ensino e aos programas das respetivas disciplinas e a sua realização prática. É 

uma atividade prospetiva, diretamente situada e empenhada na realização do ensino”. 

Quanto ao planeamento anual, a escola divide os espaços segundo um mapa de rotação 

das instalações que é realizado por período e como tal só temos a informação acerca dos espaços 

disponíveis em cada período.  

Para cada período e após a escolha das modalidades, enquanto professor é realizado a 

Unidade Didática de cada modalidade, guia orientador do professor ao longo do ano. Na UD e de 

forma a exemplificar, é definido o número de aulas para cada modalidade, consoante os objetivos 

do programa, da complexidade dos exercícios e o nível da turma. Definido o número de aulas, 

surgem os planos de aula, guia de orientação de aula para aula e que consiste no planeamento 

da aula de forma a tirar o maior proveito e empenho motor por parte do aluno. Assim no plano de 

aula pretende-se maior tempo de exercitação e poucas paragens na instrução e que a instrução 

quando necessário seja rápida, simples e eficiente. 

Portanto, o planeamento por aula é a última etapa do planeamento, em que os exercícios 

são criados pelo professor para que se possa alcançar os objetivos. 

Assim, cada estagiário de acordo com as grelhas entregues pelo grupo de educação física 

e o programa definiu as modalidades para cada período, uma vez que na planificação entregue 

menciona as modalidades para o ano em questão, sendo a distribuição por períodos efetuada 

segundo cada professor, neste caso, por cada professor estagiário. No planeamento dos períodos, 

é levado em conta o desenvolvimento das modalidades em questão mas também a melhoria da 

aptidão física e das capacidades físicas.  

A gestão do tempo aula é realizado pelo professor, com as condicionantes que possam 

existir por parte da turma e dos seus níveis, dos espaços e do material. 

É importante ter um bom planeamento, adequado às instalações, aos colegas de 

departamento e sobretudo à turma e aos alunos em questão, para que com a lecionação das 
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modalidades o planeamento seja seguido e respeitado, podendo assim garantir que o processo 

ensino-aprendizagem e consequentemente os alunos são beneficiados por este planeamento. 

O planeamento das avaliações foi realizado com as avaliações iniciais no início de cada 

modalidade e as avaliações finais no final de cada modalidade. Uma vez que a avaliação é 

contínua, a cada aula e da minha parte era realizado uma avaliação de aula com observações 

pertinentes que ajudem a uma avaliação mais correta e a um ajuste do planeamento caso seja 

oportuno. 
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2.1.3 Realização 

A realização não é mais do que tentar colocar em prática todo o processo que foi 

preparado e realizar aquilo pelo qual se trabalha e estuda.  

Acima de tudo a aula de Educação Física deve aprimorar o empenho motor e a segurança. 

Por outro lado e para que estes dois fatores sejam cumpridos é necessário que por parte do 

professor exista uma boa organização, uma boa descrição dos exercícios para que se perca o 

mínimo de tempo possível em instrução, cumprindo sempre os princípios da segurança. 

Durante a realização e para se proporcionar aos alunos aulas de educação física favoráveis 

à aprendizagem é importante ter em atenção as dimensões clima, gestão e instrução.  

A dimensão clima engloba os aspetos da intervenção pedagógica que se relacionam com 

as interações pessoais, as relações humanas e o ambiente. 

Uma vez que no clima os principais intervenientes são os alunos e o professor, esta 

dimensão está fortemente dependente do domínio afetivo e do temperamento de cada aluno e 

professor. 

O clima é influenciado pela posição corporal do professor relativamente à turma. Uma má 

posição causa na turma um relaxamento e mais difícil se torna incentivar os alunos. 

A projeção e direção da voz é essencial para uma boa transmissão de conteúdos, para 

uma chamada de atenção e uma correção. Deve-se manter um tom percetível para todos, 

direcionar no sentido dos alunos e que haja uma diversidade de tons, associados ao contexto, 

como por exemplo, uma ordem, uma correção, entre outras. 

A ocupação no espaço é um fator fulcral, manter o campo de visão sobre toda a turma, 

mesmo quando focado num exercício, conseguir ter um campo aberto a todos, facilitando 

agitações que possam existir. 

A dimensão gestão consiste no comportamento do professor e na capacidade de produzir 

elevados níveis de envolvimento dos alunos nas atividades e um número reduzido de 

comportamentos dos alunos que interfiram com o trabalho do professor, reduzindo os tempos 

utilizado de forma desnecessária. 

A dimensão instrução refere-se aos comportamentos do professor relativamente aos 

objetivos de aprendizagem. A instrução deve ser cuidada a nível verbal ou não verbal, tais como: 

preleção, explicação, demonstração, feedback, e outras comunicações de informação sobre a 
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matéria de ensino. Engloba os comportamentos e destrezas técnicas de ensino que fazem parte 

do repertório do professor para comunicar a informação substantiva. 

Desta forma, procurei em todas as estratégias educativas que alunos estivessem com um 

empenho motor de acordo com os objetivos e tarefas de aprendizagem propostos pelo professor. 

Como professor estagiário foi meu objetivo arranjar estratégias de forma a melhorar e 

aprimorar as capacidades condicionais, coordenativas e o empenho motor. Algumas das 

estratégias utilizadas e levadas em conta foram: 

1. Um bom posicionamento diante da turma, com todos os alunos em meia-lua e de frente 

para o professor, para assim visualizar todos os movimentos e perceberem que o professor 

está atento e requer a atenção deles. 

2. A colocação da voz para que os alunos em qualquer uma das pontas ou no fundo recebam 

a mensagem da mesma forma, possibilitando também captar a atenção dos alunos. 

3. A demonstração ao mesmo tempo que se aborda o assunto é uma estratégia que permite 

facilmente o entendimento por parte dos alunos, evitando repetir explicações e prevenindo 

riscos inerentes ao exercício. 

4. Preparar o material antes da aula começar e ter sempre o material para os exercícios 

preparados e se possível utilizar os mesmos, movimentando-os de forma conveniente e 

com a ajuda dos alunos agilizar este processo em cada exercício. 

 

Criar um bom clima nas aulas de educação física, motivando os alunos e mantendo-os 

empenhados foi um objetivo que estabeleci para que as aulas e o processo ensino-aprendizagem 

se tornem um sucesso. 

Durante o ano letivo várias foram as dificuldades encontradas e deparadas, dificuldades 

que foram sempre ultrapassadas e alvo de reflexão. Muitas das dificuldades aconteceram pela 

repetição de alguns exercícios em prol da repetição e sucesso no exercício, estratégia que alterei 

para manter a motivação e a dinâmica da aula.  

No final de cada aula era realizada uma abordagem às matérias que foram introduzidas e 

realizadas e as matérias a introduzir na próxima aula. 

Em algumas modalidades senti algumas dificuldades, consequência da falta de 

experiências desportivas e falta de formação que obrigou da minha parte a um estudo antecipado 
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e a um investimento em bibliografia maior do que nas outras modalidades em que me sinto mais 

à vontade. 

Felizmente com empenho, dedicação e trabalho as dificuldades foram superadas. 

Na parte da segurança não existiram casos graves a assinalar, o que para mim é uma 

vitória enquanto professor. 

A cada aula foi realizada no final uma avaliação e comentário sobre a aula para que a 

evolução enquanto professor se mantenha e corrija possíveis erros cometidos. Este comentário 

partia muitas vezes das reuniões entre o orientador que alertava para pequenas alterações 

pertinentes. 
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2.1.4 Avaliação 

É a avaliação, que nos permite situar e avaliar os alunos e até mesmo o trabalho 

desempenhado pelo professor. 

Segundo Fernandes (2000), defende que devemos ser constantemente avaliados para 

podermos evoluir e manter a equidade nas relações laborais, prevalecendo assim uma sociedade 

meritocrática e valorizando profissionais com competências comprovadas. 

Existem três avaliações que se usam em contexto de aula, a Avaliação Diagnóstica, a 

Avaliação Formativa e a Avaliação Sumativa. 

A Avaliação Diagnóstica é o ponto de partida para delinear e programar o planeamento 

das aulas de Educação Física. O objetivo é conhecer o estado geral da turma e as dificuldades 

individuais de cada aluno. Com isto é possível traçar estratégias de ensino para que todos os 

alunos possam atingir os objetivos da unidade didática. Desta forma, poder-se-á ver a evolução 

dos alunos durante a UD. Esta avaliação foi realizada a partir de uma aula com exercícios de 

aplicação e com uma ficha de observação criada propositadamente e com o intuito de avaliar a 

turma em geral e os alunos individualmente. 

A avaliação formativa é uma forma de controlar a aprendizagem dos alunos através de 

observação contínua nas aulas não tendo o objetivo de classificar. Com esta avaliação é possível 

verificar o estado e a evolução dos alunos no decorrer das aulas e adotar estratégias para adaptar 

a complexidade dos exercícios a cada aluno e alterar objetivos caso seja necessário. A avaliação 

formativa realiza-se durante as aulas da UD de forma contínua, como referido anteriormente, e 

incidirá nos domínios psicomotor, cognitivo e sócio-afetivo. 

A avaliação sumativa é a que atribui uma classificação final a cada aluno. É a avaliação 

pela qual o professor recolhe as informações necessárias para avaliar o nível dos alunos e onde 

se verifica se os objetivos da UD foram atingidos. Para além da avaliação prática, os alunos serão 

avaliados teoricamente onde vão demonstrar os conhecimentos adquiridos ao longo da unidade 

didática. Esta incidirá então nos mesmos domínios da avaliação formativa e terá em conta a 

evolução dos alunos desde a avaliação diagnóstica. 

A Escola Secundária e o Departamento de Educação Física tem os critérios de avaliação 

destinados para todos os ciclos, sendo que para o 11º ano os critérios sejam de 90% (80% + 10%) 

para o domínio psicomotor e domínio cognitivo e 10% para o domínio sócio-afetivo. 
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Sendo o 11º ano a escala vai de 0 a 20, sendo de 0 a 9 valores um nível insuficiente e de 

10 a 20 do nível suficiente à excelência. 

O processo de avaliação é estabelecido para que o progresso de aprendizagem e do aluno 

sejam favorecidos e melhorados, sendo realizado um planeamento mais adequado à realidade e 

aos objetivos definidos no programa.  

Na avaliação inicial e durante cerca de cinco semanas o principal objetivo seria 

diagnosticar e avaliar as dificuldades e limitações dos alunos para que se conseguisse colocar o 

nível dos alunos tendo por referência o programa de educação física. Durante estas cinco semanas 

os alunos num clima favorável para a prática seriam avaliados para que fosse possível uma recolha 

de dados sobre a turma. Após esta avaliação inicial realizar-se-ia o plano anual com todas as 

informações da turma recolhidas e com uma perceção correta do nível da turma e de cada aluno. 

Contudo e devido ao reduzido número de aulas e falta de infraestruturas de educação 

física não foi possível realizar este processo que tão importante se torna no processo de 

aprendizagem. 

No decorrer das aulas, recolhi dados para determinar o nível da turma e o nível de cada 

aluno relativamente às suas dificuldades e limitações. Com estes dados e com a ajuda do professor 

cooperante realizei estratégias para que o processo de ensino e aprendizagem fosse de acordo 

com as informações recolhidas. 

No final de cada aula realizei uma avaliação formativa e pertinente tendo em conta as 

dificuldades dos alunos, o progresso dos mesmos e efetuei uma reflexão tendo por referência o 

planeamento em prática. 

A avaliação sumativa no final de cada modalidade traduziu-se no grau de sucesso e de 

desenvolvimento de cada aluno em momentos de avaliação com exercícios e situações definidas 

para cada modalidade. 

As normas de referência para o sucesso na educação física, mencionadas no programa 

de educação física tornam mais claras, autênticas e coerentes as condições de obtenção da 

classificação de cada modalidade, sendo que devem ser sempre consideradas pelo professor. 

Como professor estagiário tentei seguir desde sempre os parâmetros de avaliação 

segundo o programa de educação física, sendo imparcial e exigente em todos os momentos de 

avaliação, realizando uma avaliação o mais credível possível. 
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2.2 Área 2 – Participação na escola e relação com a comunidade 

 

2.2.1 Atividades organizadas e realizadas 

 

O trabalho de professor não se descreve apenas pela preparação de aulas, por reflexões 

e apenas focada na turma. O professor deve também interagir com a escola, com a comunidade. 

Para que isso aconteça e enquanto professor estagiário foram realizados pelo núcleo de estágio 

atividades que serão realizadas de forma a abranger toda a comunidade escolar em dias 

específicos ou durante todo o ano.  

Além de todas as atividades existentes pela escola no plano anual de atividade, menciono 

as atividades do núcleo de estágio de educação física:  

 Introdução ao rapel; 

 Aula de pilates; 

 Apoio na Educação Física. 

 

A aula de pilates e o apoio a educação física decorreram uma a duas vezes por semana, 

com hora definida e com a duração de uma hora, durante todo o ano letivo. Ambas as atividades 

organizadas contaram sempre com professores e alunos para a aula de pilates e obtivemos 2 

alunos para o apoio a educação física. 

 

Para a introdução ao rapel passo agora a descrever a atividade: 

A Atividade de Rapel decorreu no dia 23 de Abril de 2015 no seguimento da Escola Aberta, 

evento realizado pelo Agrupamento de Escolas de Barcelos, na Escola Secundária de Barcelos. 

 O evento destinado aos alunos da escola, principalmente aos alunos que visitam a escola 

pela primeira vez, os alunos do 3º ciclo, 9º ano de outras escolas do concelho. 

 O espaço escolhido para a montagem é uma zona térrea com varanda, por cima do 

anfiteatro da escola. Este espaço encontra-se próxima da sala dos professores e de acesso 

condicionado, passando apenas elementos do staff da Escola Aberta ou os alunos intervenientes 

e que participariam na atividade. Após a chegada e montagem no local, aguardamos a chegada 

dos grupos que tinham hora e tempo marcado para cada atividade, sendo que em cada intervalo 

sem alunos, qualquer aluno da escola poderia participar e experimentar rapel. 
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O início da atividade deu-se por volta das 9:30 com o primeiro grupo a chegar e a realizar 

a atividade. Foi necessário realizar uma explicação a cada grupo sobre a atividade, cuidados a ter 

e a forma de descida do rapel. Demonstrou-se uma descida, com um dos monitores a explicar 

enquanto realizada a descida controladamente. 

 A montagem do espaço e o início da ação decorreu segundo a hora marcada e prevista 

para começar. A equipa de monitores e os elementos do staff (alunos do curso profissional de 

AGD) estavam como combinado devidamente equipados e empenhados para a atividade. 

 As atividades vão ao encontro da população alvo esperada e dos objetivos delineados, 

incentivar os alunos a no próximo ano frequentarem e matricularem-se na escola e proporcionar 

uma experiência de rapel aos alunos, que nunca haviam experimentado. 

O espírito que se presenciou foi o esperado, existiu alguma participação por parte dos 

alunos e mesmo por parte dos docentes que acompanhavam os alunos e docentes da escola. O 

número de participantes foi de cerca de 80 pessoas, pelo que o balanço na minha opinião tornou-

se bastante positivo e satisfatório. 

 Este número de participantes foi conseguido pelo impacto que a atividade causou na 

escola, o local escolhido era visível no ponto de maior passagem da escola, sendo visível para toda 

a comunidade escolar. 

 Os alunos do curso profissional de AGD realizaram um excelente trabalho, permitindo às 

pessoas um ambiente mais relaxado e descontraído na realização das atividades. Uma boa postura 

por parte destes colaboradores e um excelente trabalho realizado. 

No decorrer da ação a equipa de monitores ia prestando a ajuda que era solicitada e 

necessário para um maior aproveitamento dos participantes. 

Na minha opinião este evento é uma boa estratégia para angariar alunos, realizando boas 

experiências, dando a conhecer a escola e a comunidade escolar.  

Neste sentido será de todo importante continuar com este evento e esta atividade durante 

os próximos anos. 

Realço por final os intervenientes da escola, neste caso a direção por demonstrarem 

abertura para a realização da atividade, demonstrando disponibilidade e ajuda para o que fosse 

necessário. 
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2.2.2 Outras atividades 

No decorrer do ano letivo foi-nos proposto acompanhar o desporto escolar e todo o seu 

processo competitivo pela escola. 

Desta forma e com as modalidades que a escola tinha inscrita nas competições do 

desporto escolar, fiquei com a equipa de futsal, mais concretamente com os iniciados masculinos. 

Com o professor responsável pelo desporto escolar desta modalidade, desenvolvi uma sessão com 

a equipa que decorreu uma vez por semana com cerca de uma hora e trinta minutos. 

A equipa era constituída por 10 elementos, numero esse máximo e obrigatório segundo 

as regras do desporto escolar. 

 Os jogos era efetuados nas datas marcadas pelo desporto escolar, nas escolas destinadas.  

 Com a equipa fomos à segunda fase, tendo sido eliminados posteriormente. 

 O trabalho de professor no desporto escolar não se torna fácil, criar uma equipa, estruturar 

posições e explorar as melhores táticas é algo que leva o seu tempo e bastante dedicação por 

parte do professor. 

 A responsabilidade da competição e a representação da escola é um fator importante na 

visibilidade de própria escola e algo que é necessário para a comunidade escolar. Os próprios 

alunos motivam-se pelo gosto pela escola quando estão em projetos destes. 

 Para mim foi sem dúvida uma experiência e aprendizagem únicas que me possibilitou 

mais o meu currículo enquanto professor estagiário. 
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2.3 Área 3 – Investigação e desenvolvimento profissional 

 

O DESEMPENHO MOTOR DOS ALUNOS E A PERCEÇÃO DOS 

PROFESSORES DE EDUCAÇÃO FÍSICA. UM ESTUDO EXPLORATÓRIO NO 

11º ANO DE ESCOLARIDADE. 

 

2.3.1 Introdução 

Atualmente a Educação Física assume nas escolas um papel importante para a melhoria 

das habilidades e competências motoras, cognitivas e sociais bem como no futuro para um estilo 

de vida saudável. 

O presente estudo com o título: “O desempenho motor dos alunos e a perceção dos 

professores de Educação Física. Um estudo exploratório no 11º ano de escolaridade”, pretende 

referir o principal objetivo da investigação a partir do desempenho dos alunos na modalidade de 

voleibol, procurar-se-á comparar estes resultados com as notas da disciplina de EF no ano transato. 

Igualmente foi intenção com este estudo conhecer qual a perceção dos professores relativamente 

ao desempenho motor dos alunos e aos resultados globais da disciplina de EF.  

O programa de educação física contempla um conjunto de objetivos adaptados ao nível 

dos alunos para o ano em questão que deverá ser cumprido no final de cada ciclo para que no 

ciclo seguinte os alunos possam introduzir e alcançar novos objetivos. A importância do 

cumprimento e alcançar destes objetivos vai permitir ao aluno uma maior aprendizagem que 

propicia no aluno mais experiências e mais desenvolvimento. 

 O estudo está estruturado da seguinte forma: numa primeira fase realizou-se uma revisão 

da literatura enquadrando-se teoricamente o problema do estudo, de seguida definiram-se os 

objetivos e explicitou-se a metodologia, para de seguida se definir a amostra, os instrumentos e os 

procedimentos de recolha de dados, para na fase seguinte apresentarem-se os resultados e a sua 

discussão e por fim as conclusões e as referências bibliográficas que serviram de suporte ao 

estudo. 
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2.3.2  Revisão da Literatura 

A Educação Física, enquanto disciplina contínua no currículo escolar do aluno tem um 

papel fundamental no desenvolvimento das capacidades coordenativas e condicionais, 

principalmente no domínio motor, mas também no desenvolvimento cognitivo, social, relacional e 

afetivo dos alunos. 

A escola, como instituição e formação dos alunos, deve “contribuir para o desenvolvimento 

pessoal e coletivo no sentido físico, intelectual, afetivo e social, integrando o sujeito na comunidade 

como membro ativo e participativo” (Azevedo, Pereira & Sá, 2011). 

Para que a Educação Física corresponda e possibilite o desenvolvimento do aluno, é 

necessário ter uma orientação pedagógica. A conceção de Educação Física seguida nos programas 

de Educação Física sistematiza os benefícios da disciplina, centrando-se no valor educativo da 

atividade física eclética, pedagogicamente orientada para o desenvolvimento multilateral e 

harmonioso do aluno. (Programa Nacional de Educação Física, 2001, p.6) 

Segundo o Programa de Educação Física do Ensino Secundário (2001), a finalidade da 

educação física visa consolidar e aprofundar os conhecimentos e competências práticas relativos 

aos processos de elevação e manutenção das capacidades motoras e futuramente a melhoria da 

qualidade de vida, saúde e bem-estar. 

Os objetivos do programa de Educação Física para todos os grupos são: a) 

desenvolvimento das capacidades motoras condicionais e coordenativas; b) aprendizagem dos 

processos de desenvolvimento e manutenção da condição física; c) aprendizagem dos 

conhecimentos relativos à interpretação e participação nas estruturas e fenómenos sociais, extra-

escolares, no seio dos quais se realizam as atividades físicas. (Programa Nacional de Educação 

Física, 2001, p.12) 

O conteúdo de cada uma das matérias encontra-se especificado em três níveis: 

i. Introdutório, onde se incluem as habilidades, técnicas e conhecimentos que representam a 

aptidão específica ou preparação de base; ii. Elementar, nível em que se discriminam os conteúdos 

que representam o domínio (mestria) da matéria nos seus elementos principais e já com carácter 

mais formal, relativamente aos modelos de prática e organização da atividade referente; iii. 

Avançado, que estabelece os conteúdos e formas de participação nas situações típicas da atividade 

referente, correspondentes ao nível superior que poderá ser atingido no âmbito da disciplina de 

Educação Física.  
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O voleibol surge no programa de Educação Física e integra a área das atividades físicas 

desportivas e no grupo dos jogos desportivos e coletivos. Surge como uma área obrigatória e com 

objetivos definidos para a modalidade. A modalidade é proposta desde o 1º ciclo, com uma fase 

de introdução. É continuada nos restantes ciclos onde é aperfeiçoada a nível motor e técnico. 

No ensino secundário, mais concretamente no 11º e 12º ano, a educação física tem 

integrado para estes anos, 2 modalidades de jogos desportivos coletivos, uma da ginástica ou uma 

de atletismo, dança e 2 de outras restantes. Estes anos apresentam-se como um regime de opções 

de matérias, sendo da escolha dos alunos as matérias curriculares onde se pretendem aperfeiçoar. 

Assim, o voleibol pode ser uma dessas escolhas. 

As Metas de Aprendizagem em Educação Física definem os objetivos gerais como 

referência obrigatória, contudo demasiado genérica para a avaliação dos alunos no nível de ensino. 

Desta forma e na Revisão Curricular dos Programas Nacionais em 2001 foram introduzidas as 

Normas de Referência para o sucesso em Educação Física, permitindo estabelecer regras/critérios 

gerais para se considerar que um aluno tem sucesso em EF. Tornando-se uma componente 

essencial nos programas, traduzem a necessária marcação de resultados representativos dos 

objetivos gerais em cada ciclo e em cada ano, válidas e aplicáveis em todas as escolas. Assim, 

são uma referência externa às condições de lecionação que indicam os resultados de 

aprendizagem em cada ciclo para que o aluno tenha classificação positiva em EF, em qualquer 

escola (Rocha, Comédia, Mira & Guimarães, 2011). 

Para Gallahue e Ozmun (2001), o desenvolvimento motor é parte de todo o 

comportamento humano. O desenvolvimento cognitivo, o desenvolvimento afetivo e o 

desenvolvimento motor estão relacionados. 

Para Magill (2000, p. 137), “desempenho é o comportamento observável, no que se refere 

à execução de uma habilidade num determinado instante e numa determinada situação”. 

Segundo Cardoso (2013, p.242), “o que leva o aluno a estar motivado tanto poderá advir 

de querer aprender, como o de ter a perceção de que a aprendizagem é um meio para lhe resolver 

outras situações”.  

O desempenho motor torna-se assim fundamental no crescimento dos jovens, 

possibilitando uma perceção sobre o próprio, aflorando sentimentos que permitam elevar a 

autoestima e a motivação. (Palma, Camargo & Pontes, 2012). 
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No decorrer das aulas de Educação Física, a ausência de comportamentos apropriados a 

uma tarefa por parte de um aluno, demonstra que não existiu durante o desenvolvimento motor 

da criança ou jovem, uma evolução de comportamentos ou mesmo uma aprendizagem correta, 

logo compromete o seu desenvolvimento motor, que se verificará a dada altura. 

Na Lei de Bases do Sistema Educativo, o artigo 8º da Lei 48/86, de 14 de Outubro, no 

ponto dois, referencia que, “a articulação entre os ciclos obedece a uma sequencialidade 

progressiva, conferindo a cada ciclo a função de completar, aprofundar e alargar o ciclo anterior, 

numa perspetiva de unidade global do ensino básico”. 

O professor deve ter a perceção do nível motor dos alunos, das suas dificuldades e 

lacunas, procurando colmatar e desenvolver competências motoras que tornem o aluno e o 

processo de aprendizagem dentro dos objetivos da disciplina e segundo o programa. 

Neto (2006) aponta como fatores que podem influenciar o desenvolvimento motor: a 

alteração do espaço físico disponível para os jogos (antes o exterior e as ruas, atualmente espaços 

interiores e com alto grau tecnológico); o aumento da insegurança e da proteção parental, 

(aumentou o “medo” dos pais em deixarem as crianças saírem à rua brincar com os amigos sem 

supervisão, assim como o controle nos percursos de casa para a escola e vice-versa); e a maior 

organização/controle do tempo infantil com atividades institucionalizadas (desportivas, artísticas 

e religiosas). Estes fatores fazem com que o tempo, realmente livre para a “exploração” de jogos 

ou atividades lúdicas, também exerçam influência sobre o nível de desenvolvimento motor das 

crianças. 

O papel do Professor de Educação Física passa assim, por trabalhar e potenciar as 

capacidades motoras dos alunos, trabalhando-as a partir de níveis de desenvolvimento motores 

mais baixos, aprimorando-as e procurando atingir níveis de competências motoras aceitáveis e 

definidas com as orientações curriculares para a disciplina.  

Existem vários estudos realizados em contexto escolar e em várias modalidades sobre o 

nível de desempenho motor dos alunos, os quais parecem indicar que o desempenho motor dos 

alunos se encontra em níveis bem mais baixos do que seriam expectáveis tendo em consideração 

o ano escolar e os programas nacionais para a disciplina.  

Segundo Marinho (2014), num estudo do nível de desempenho motor na modalidade de 

ginástica (aparelhos e solo) em alunos do 12º ano dos cursos profissionais os alunos apresentaram 

níveis de desempenho motor baixos, sendo que nos exercícios analíticos existiram níveis 
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superiores de desempenho quando comparados com os exercícios em sequência. Os alunos 

atingiram aquilo que o programa de EF prescrevia na ginástica de aparelhos, sendo que na 

ginástica de solo isso não se verificou. 

No estudo de Silva (2014), também sobre o nível de desempenho motor na ginástica os 

resultados verificados mostram que a amostra não atingia as competências motoras, que seriam 

desejáveis e propostos pelo programa nacional. 

Gonçalves (2012), no estudo do nível de desempenho motor na modalidade de ginástica 

em alunos no 7º ano de escolaridade apresenta resultados que demonstram que 66% da amostra 

não atinge os níveis de desempenho motor, com as raparigas a apresentarem maior dificuldade 

quando comparadas com os rapazes. 

Por outro lado e na modalidade de voleibol, Oliveira (2012), verifica que 23% da amostra 

não atingia o sucesso, com níveis de desempenho motor abaixo do esperado. Salienta que nos 

exercícios analíticos o nível de desempenho motor apresenta-se mais elevado quando comparado 

com situações de jogo. Na comparação entre géneros os rapazes apresentam níveis de 

desempenho motor, superior quando comparados com as raparigas. 

Neste sentido, é fundamental que os professores tenham uma perceção o mais exata e 

real possível das competências motoras dos alunos, através da realização de avaliações constantes 

em exercícios critério e exercícios de jogo reduzido e jogo formal, seguindo os objetivos do 

programa e desta forma conseguir que o aluno atinja resultados globais satisfatórios. 
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2.3.3 Objetivo do estudo 

 

 Avaliar o nível de desempenho motor na modalidade de voleibol dos alunos de uma turma 

do 11º ano. 

 

 Comparar o nível de desempenho motor dos alunos na modalidade de voleibol e relaciona-

lo com as classificações finais da disciplina de EF no ano transato. 

 

 Comparar o nível de desempenho motor dos alunos na modalidade de voleibol e relaciona-

lo com a perceção dos professores de educação física da escola sobre os mesmos. 

 

 Verificar a perceção dos professores de EF da escolar quanto às classificações gerais da 

disciplina de EF nos ensinos básico e secundário daquela comunidade educativa. 
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2.3.4 Material e Métodos 

 

a) Amostra 

O estudo foi realizado numa Escola Secundária/3 situada em Barcelos. A escola a nível 

de condições para o estudo apresenta condições favoráveis para a prática de EF e em particular 

para a modalidade de Voleibol.  

A amostra para a avaliação do desempenho motor no voleibol foi constituída por 25 

indivíduos de ambos os sexos e de nacionalidade portuguesa, 9 rapazes e 16 raparigas do 11º 

ano de escolaridade, com idades compreendidas entre os 17 e os 18 anos. 

Para a determinação da avaliação dos resultados globais de Educação Física foram 

recolhidas as notas do ano transato dos 872 alunos. 

Participaram na entrevista 10 professores de educação física do mesmo departamento 

com idades compreendidas entre os 37 e os 55 anos, para compreender o que pensavam sobre 

o nível de desempenho/coordenação motora dos alunos. 

 

b) Instrumentos e recolha de dados 

 A recolha de dados foi realizada da seguinte forma: 

1º Momento – Recolha das classificações finais (3º período) de Educação Física do ano transato, 

junto dos serviços da secretaria. 

2º Momento filmado – Avaliação do desempenho motor do Voleibol em situação analítica. 

3º Momento filmado: Avaliação do desempenho motor do Voleibol em situação de jogo reduzido 

(3x3) e jogo formal (6x6). 

4º Momento – Entrevistas semi-estruturadas aos docentes de Educação Física sobre o do 

desempenho motor dos alunos e resultados globais dos alunos na disciplina de EF. 

5º Momento – Análise de todos os momentos e dados recolhidos. 

 Para avaliar e identificar o desempenho motor de Voleibol, utilizou-se uma grelha focada 

que permitiu uma observação estruturada. Essa grelha foi construída por nós tendo em 

consideração as componentes críticas de cada gesto técnico, definidos pelo programa nacional e 

testado através de três observações que para o efeito realizamos. 

 De forma a atingir uma observação mais cuidada realizaram-se filmagens, utilizando-se 

assim duas máquinas de filmar, Sony HDR-CX11E e a Sony HDR-CX200E. Para se proceder às 
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filmagens dos exercícios critério e jogo reduzido e jogo formal, foi solicitado autorizações aos 

encarregados de educação dos alunos e à direção da escola. 

 Os exercícios foram filmados simultaneamente por duas câmaras, colocadas em 

diferentes ângulos, estando uma colocada frontalmente ao exercício e a segunda com uma vista 

lateral (perfil) ao exercício, para assim ser mais preciso a avaliação do desempenho motor. 

 Os momentos de filmagens foram realizados para a avaliação do desempenho motor 

segundo os objetivos definidos pelo programa nacional de educação física para o ano em questão 

na modalidade de Voleibol. 

 No primeiro momento de filmagens, a avaliação do desempenho motor em situações 

analíticas foram realizados exercícios de passe, manchete, remate e serviço por cima: 

 1º Nos exercícios de passe e manchete aleatoriamente foram chamados dois alunos de 

cada vez com 3 metros de distância, com o objetivo de realizar 6 passes consecutivos e de seguida 

6 manchetes consecutivas. 

 2º Nos exercícios de remate e serviço por cima, cada aluno teve 3 hipóteses para cada 

gesto técnico, sendo que a hipótese analisada era a melhor por parte do aluno e essa era a 

analisada. 

 No segundo momento de filmagens, a avaliação do desempenho motor em situação de 

jogo reduzido (3x3) e jogo formal (6x6) foi realizado com alunos aleatoriamente a formarem 

equipas de 3 alunos e posteriormente equipas de 6. 

 A recolha de dados do desempenho motor aconteceu em 8 aulas no decorrer do 2º e 3º 

período. Antes da realização dos exercícios foi explicado o objetivo dos exercícios a cada aluno. 

 A grelha de observação (anexo 6) contém as habilidades técnicas e as competências 

essenciais de cada habilidade que foi avaliado. Esta grelha estava dividida por níveis: 

Insucesso: 

1- Não executa 

2- Executa com muitas incorreções 

 

Sucesso: 

3- Executa com alguma correção 

4- Executa muito bem 
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Terminadas as filmagens, efetuou-se a análise dos vídeos com o preenchimento da grelha 

de observação, obtendo-se os dados necessários para os procedimentos estatísticos e discussão 

dos resultados. 

 A recolha das classificações finais na disciplina de Educação Física dos alunos foi obtida 

através de um requerimento à direção da escola, tendo sido facultados todas as notas requeridas. 

Com os dados efetuou-se médias, desvio padrão e foi criada uma tabela com os dados 

necessários. 

 A entrevista aos docentes e com a devida autorização e anonimato de cada um foi 

realizado com gravação áudio, segundo um guião estruturado definido para o efeito (ver anexo 7).  

 Na análise de conteúdo foi efetuada uma leitura prévia de todas as respostas e depois 

feita uma categorização à posteriori, por forma a conseguir uma interpretação mais fácil e objetiva. 

Desta forma as dimensões, embora relacionadas, são independentes. 

O programa utilizado para a visualização dos vídeos foi o Windows Media Player 12. 

O tratamento dos dados foi realizado no programa IBM SPSS Statistics, versão 22 e no 

Microsoft Office Excel 2013, edição Portuguesa. 

 

 

c) Procedimentos 

Num primeiro momento foi solicitado à direção da escola autorização para a realização do 

estudo e um requerimento para a obtenção das avaliações na disciplina de educação física do ano 

transato. Posteriormente foi solicitado à diretora de turma autorização para que os alunos 

participassem neste estudo e proceder-se assim ao envio das autorizações para os encarregados 

de educação dos alunos da turma interveniente.  

A recolha de dados ocorreu depois de concedidas as autorizações e entre os meses de 

Janeiro e Junho de 2015.  

  



 

 
29 

 

2.3.5 Resultados 

 Neste ponto serão apresentados os resultados do estudo, com base na recolha de dados 

efetuada no desempenho motor, resultados globais da disciplina de EF e entrevistas aos docentes 

de EF da mesma ecola. 

 

Na tabela 1 e 2 estão apresentados os resultados globais em Educação Física. 

Níveis N (%) 

3 47 (20,9%) 

4 101 (44,9%) 

5 77 (34,2%) 

Total 225 (100,0%) 

Tabela 1: Níveis finais do 3º ciclo no ano letivo 2013/2014 

  

Os resultados globais em Educação Física no 3º ciclo do ensino básico mostram apenas 

níveis positivos (3,4 e 5), não existindo níveis negativos (1 e 2) na disciplina. A média final de 3º 

ciclo que engloba o 7º, 8º e 9º anos de escolaridade, segundo os dados obtidos é de 4,13 valores. 

Notas N (%) 

9 1 (0,1%) 

10 6 (0,9%) 

11 6 (0,9%) 

12 22 (3,4%) 

13 38 (5,9%) 

14 73 (11,3%) 

15 89 (13,8%) 

16 114 (17,6%) 

17 123 (19,0%) 

18 91 (14,1%) 

19 62 (9,6%) 

20 22 (3,4%) 

Total 647 (100,0%) 

Tabela 2: Notas finais do ensino secundário no ano letivo 2013/2014 
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No ensino secundário, é possível constatar que os resultados globais em Educação Física 

apresentam apenas uma nota negativa, o que corresponde a 0.1% da amostra. A média final do 

ensino secundário (10º,11º e 12º anos) segundo os dados obtidos é de 16,1 valores. 

 

No gráfico 1 estão apresentados os níveis de sucesso e insucesso da amostra total e por 

género, relativamente ao desempenho motor na modalidade de voleibol. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

No gráfico 2 é possível observar os resultados nos exercícios critério de voleibol segundo 

os níveis de execução.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 Gráfico 2: Resultados da amostra por níveis de execução 

  

Como facilmente se constata, em termos gerais, 63% dos alunos apresenta um nível de 

insucesso. Quando comparado por género, os rapazes apresentaram 50,2% de sucesso e nas 

raparigas o nível de insucesso aumenta consideravelmente para 70,5%. 
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Gráfico 1: Níveis de sucesso da amostra em geral e por géneros 
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 No gráfico 2, os resultados apresentados indicam maior percentagem para o género 

feminino no nível 1 e 2 (40,5% no nível 1 e 30% no nível 2) e uma maior percentagem para o 

género masculino para o nível 3 e 4 (29,8% no nível 3 e 20,4% no nível 4). As raparigas apresentam 

assim uma percentagem superior de insucesso, quando comparadas com os rapazes.  

 

 No gráfico 3 a média das competências motoras da amostra nas determinantes técnicas 

de voleibol.  

 

 

 

 

 

Gráfico 3: Média das competências motoras da amostra por exercícios 

 

Como facilmente se constata, a média situa-se entre 1,72 e 2,88, sendo que as médias 

mais baixas se situam nas situações de jogo reduzido 3x3 e jogo formal 6x6. As médias mais altas 

observam-se no serviço por cima, passe e manchete. Assim, no remate e nas situações de jogo 

(reduzido ou formal), os alunos apresentam níveis de desempenho motor muito baixos. 

Analisadas as competências dos alunos do 11º ano é possível verificar que não atingiram 

níveis positivos em nenhuma das determinantes técnicas, algo preocupante se tivermos em conta 

os objetivos do programa para o ano em questão. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 4: Média das competências motoras por género 
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Sucesso:
36,96%

Insucesso: 
63,04%

Sucesso: 
49,9%

Insucesso:
50,10%

Sucesso:
17,60%

Insucesso:
82,40%

Os resultados observados por género nas competências motoras, mostram os rapazes 

com médias superiores em qualquer determinante do voleibol. No entanto, os rapazes apresentam 

valores positivos apenas no passe e no serviço por cima, com média de 3,04 e 3,00, 

respetivamente. 

As raparigas apresentam as médias mais altas no passe e na manchete, contudo não 

atingem valores positivos. Ou seja, apesar de mostrarem níveis de desempenho motor superiores 

ao dos rapazes, são no entanto, ainda negativos. 

O jogo reduzido 3x3, jogo formal 6x6 e o gesto técnico do remate são as determinantes 

com médias mais baixas em ambos os géneros. 

 

 

 

 

 

Gráfico 5: Percentagem de sucesso e insucesso da amostra 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 6: Percentagem de sucesso e insucesso da amostra em situação analítica 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 7: Percentagem de sucesso e insucesso da amostra em situação de jogo 

 

Relativamente à comparação das aprendizagens adquiridas constata-se uma taxa de 

sucesso (37%) e pelo contrário, um elevado insucesso (63%) nas competências motoras globais. 

No desempenho motor registado nos exercícios analíticos a média de sucesso é de 49,9% e 50,1% 
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de insucesso. Em situações de jogo (3x3 e 6x6), verifica-se o maior nível de insucesso (82,4%), 

com apenas 17,6% a atingir o nível considerado adequado. 

Relativamente às entrevistas efetuadas aos docentes de EF, os resultados foram os 

seguintes: 

Foram entrevistados 10 docentes de EF, com idades compreendidas entre os 37 e os 55 

anos, 8 deles com o grau de licenciado e 2 com o grau de mestre. O tempo de serviço varia entre 

os 10 e os 31 anos. 

Verificou-se que em relação ao percurso desportivo e federado, 8 docentes foram atletas 

federados em várias modalidades (futebol, basquetebol, voleibol, ginástica, atletismo e hóquei em 

patins). Atualmente, apenas 5 praticam atividade física, de forma regular, em atividades de fitness, 

musculação e trail running. 

De todos os professores entrevistados, 80% acumulam diversas funções para além da 

docência de educação física, tais como, orientador de estágio, diretor de turma, coordenador dos 

cursos profissionais, coordenador de projetos, coordenador da secção de educação física do 

agrupamento, assessores da direção e diretor de instalações. 

No que diz respeito ao que entendem que a EF deverá ser, os docentes afirmam que é “ 

(…) um método de educação que utiliza o exercício físico como forma de promover o 

desenvolvimento integral do indivíduo.”; “ (…) mostrar aos alunos que se pode praticar exercício 

físico de maneira saudável e para eles ficarem a gostar de praticar exercício físico.”; “ (…) 

promover no aluno, o desenvolvimento das suas capacidades condicionais, como a força, a 

resistência, a flexibilidade […] e as coordenativas.”; “ (…) a nível de saúde promover a saúde 

através do exercício físico e a promoção de hábitos de vida saudáveis.”; “ (…) uma disciplina que 

serve para ensinar desportos aos alunos.”; “ (…) proporcionar a todos os alunos o contacto com 

o desporto, com a atividade física.”; “ (…) a educação física tem nesse aspeto um papel importante 

no currículo da própria escola.”. Do que foi referenciado é possível, na categorização efetuada, 

referir que 30% dos docentes percecionaram a EF para a promoção de saúde, 30% para a formação 

do indivíduo, 20% para ensinar desportos, 10% para promover as capacidades condicionais e 10% 

para praticar desportos. 

No que diz respeito à perceção sobre a carga horária da disciplina, 80% dos docentes 

afirma que está desadequada, sobretudo no terceiro ciclo, mas igualmente, no secundário, “ (…) 

tal como no secundário, deveria ter dois dias por semana com blocos de 90 minutos.”; “ (…) três 
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vezes por semana, blocos de 90 minutos.”; “Claro, na minha opinião teria que ser pelo menos 90 

minutos, três vezes por semana.”; “ (…) no terceiro ciclo, em vez de 45 minutos, deveria ser de 

90 minutos.”; “ (…) manter os dois blocos de 90 quer no terceiro ciclo, quer no secundário.”. 

Assim, no secundário os docentes maioritariamente são de opinião que a EF deveria ser três blocos 

de 90 minutos por semana, enquanto apontam para 2 blocos de 90 minutos no ensino básico.  

Quando questionados sobre o conhecimento integral dos programas de educação física, 

encontrou-se uma variedade de respostas, verificando-se grande heterogeneidade e alguma 

contradição, tais como: “Obviamente que conheço os de terceiro ciclo e secundário, os de primeiro 

ciclo e de segundo ciclo não conheço assim tão bem.”; “Mais ou menos, não estou muito por 

dentro, […] penso que nada mudou.”; “Tenho uma vaga ideia, não conheço em profundidade.”; 

“Conheço inclusive a nível do pré-escolar, a nível da psicomotricidade.”; “Conheço, conheço até o 

da pré.”; “Conhecer tudo, não.”; “Sim conheço.”; “Conheço.”. Assim, os docentes embora 

reconheçam que conhecem o programa oficial de EF, reconhecem também que o não conhecem 

na íntegra nem em profundidade.  

Confrontados com o cumprimento do programa de educação física os docentes assumem 

que não o cumprem ou efetuam alterações e justificam esse comportamento da seguinte forma: 

“Cumpro, com as devidas alterações que eu considero absolutamente necessárias e pertinentes 

fazer.”; “Não, não, porque o programa por exemplo do secundário é demasiado exigente para os 

alunos.”; “ (…) é muito difícil, tivemos de nos adaptar às circunstâncias e aos espaços.”; “Não 

porque o programa não é exequível, […] o programa é muito exigente a nível de algumas 

modalidades.”; “Claro que não. Porque o programa não está orientado para o nível de condição 

física e de desenvolvimento motor dos nossos alunos.”; “Em parte apenas.”; “Não, porque acho 

que o programa está desajustado à realidade dos alunos.”; “Costumo.”; “Sim.”. É possível referir, 

que relativamente ao cumprimento do programa de EF, 60% dos entrevistados cumprem-no, sendo 

que destes, 40% efetua alterações que acham pertinentes. Os 40% dos que não cumprem afirmam 

que o programa está desajustado, é demasiado exigente e não é exequível.  

Sobre o conhecimento das normas de referência para o sucesso em educação física, os 

docentes revelaram um total desconhecimento sobre as mesmas, “Acho que não.”; “Normas, 

não.”; “Não, […] normas de referência não.”; “Não faço a mínima ideia.”; “Não sei exatamente o 

que essa terminologia quer atingir.”. De salientar que este desconhecimento em absoluto das 
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normas de referência para o sucesso em EF, constata que o conhecimento que disseram ter sobre 

os programas, na medida em que os primeiros faz parte do texto do segundo. 

No que toca à perceção dos professores quanto aos níveis de competência/disponibilidade 

motora dos alunos, foram descritos como médios e fracos, “ (…) os níveis de competência e 

disponibilidade motora […] estão fracos ou por falta de motivação dos próprios alunos ou pelas 

solicitações sociais.”; “ (…) o nível de competência não atinge o que o programa pede.”; “Temos 

em geral um nível baixo de competência motora.”; “ (…) a nível das competências motoras em 

geral, têm muitas dificuldades.”. Nas competências motoras dos alunos, 50% dos docentes de EF 

afirma que são fracos, 20% médio e 30% não respondeu.  

Quando questionados sobre se os alunos melhoram nas competências motoras ao longo 

dos anos no seu percurso educativo, os docentes consideram que existe pouca melhoria/evolução, 

e os alunos que melhoram significativamente é devido à prática de exercício fora do contexto 

escolar, “Eles, melhorar, melhoram, […] aqueles que praticam modalidades fora do contexto de 

escola.”; “ (…) os alunos que melhoram muito ou é a fase de puberdade, […] os que melhoram 

fundamentalmente são os alunos que têm desporto fora da escola.”; “Alguns sim, se a prática for 

sistematizada.”; “ (…) não há uma continuidade, eles nunca praticam, não se vê como se via 

antigamente quando eu era adolescente.”; “Não me parece que tenham vindo a melhorar.”; “Há 

estagnação.”; “Pouco, mas noto.”. 

Na entrada para o ensino secundário o nível de desempenho/disponibilidade motora dos 

alunos foi percecionado pelos docentes de três formas, médio, médio para o baixo e muito fraco, 

“Entre fraco e médio, com algumas exceções mas pontuais de alguns alunos como já referi 

anteriormente, em alunos que tem vivências e vocabulários motores diferentes.”; “ Na maioria, eu 

acho que eles estão no nível médio, embora haja exceções em que eles estejam no nível fraco ou 

muito fraco, depois há também exceções no nível bom ou muito bom, mas na maioria é médio.”. 

É possível referir que, em termos globais, o nível de desempenho motor apresentado pelos alunos 

na entrada para o ensino secundário encontra-se para 80% dos docentes no nível médio, 

tendencionalmente para o fraco. 

Confrontados com a atribuição de níveis negativos na educação física os docentes foram 

unânimes, já não atribuem muitos níveis negativos, valorizando fatores como o empenho, o 

percurso escolar do aluno e o nível de competências motoras, “ (…) há um aspeto que considero 

fundamental que vai muito para além da aquisição das competências motoras, que é o empenho 
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nas aulas.”; “Não, porque eu dou, especialmente dou muito valor ao empenho.”; “Agora um aluno 

que cumpra minimamente o ano letivo, que se esforce, que se dedique, esse aluno normalmente 

é recompensado.”; “ (…) como baixamos muito o nível de exigência e como muito raramente 

cumprimos o programa em todas as modalidades, se o aluno for um aluno assíduo, participativo 

e empenhado, tem positiva.”; “Se eu cumprisse o programa, se eu olha-se para o programa para 

avaliar, tinham todos um.”; “Eu valorizo muito se o aluno participa, se empenha, se dedica a 

alguma coisa à disciplina, mesmo que por ventura não atinja.”; “ (…) as classificações são 

desajustadas e eu acho que estão desajustadas relativamente ao empenho motor do aluno.”. 

Todos os docentes afirmam assim que não atribuem muitos níveis negativos, preferindo valorizar 

fatores como o empenho, o esforço e dedicação e a assiduidade. Neste aspeto também será 

importante referir a contradição verificada entre estas respostas e o conhecimento dos programas 

e o seu cumprimento. 

Quando questionados sobre qual a perceção que tinham da média das notas dos alunos 

na disciplina de educação física nos vários níveis de ensino, os docentes acham que no 3º ciclo 

andaria entre os níveis 3,5 e 4, e no secundário apontaram para níveis entre os 14 e os 15 valores, 

“No terceiro ciclo deve andar à volta do 3,5/4 valores, no secundário talvez 15/16 e se fossemos 

a cumprir os programas estão completamente exageradas as notas, mas como quase ninguém 

cumpre os programas, penso eu, se calhar também dão muito valor à parte do empenho, penso 

que as notas vão mais por aí.”. Como facilmente se constata, pelos resultados apresentados 

anteriormente, os docentes tem uma ideia muito aproximada da média das notas no ensino básico, 

no entanto, no ensino secundário percecionam essas notas abaixo da média que efetivamente se 

regista (16 valores). 

Quanto aos critérios de avaliação os docentes têm em consideração, para uma boa 

avaliação, os seguintes: “O empenho e a progressão dos alnos depois da avaliação diagnóstica.”; 

“O empenho na aula, sem dúvida.”; “ (…) a evolução do aluno, que é importantíssimo em 

educação física avaliar o nível de prestação inicial e depois avaliar o nível final. […] o nível de 

prestação, de interesse, de empenho que o aluno teve.”; “É evidente que valorizo muito e parto 

muito, a avaliação diagnóstica é fundamental porque diz exatamente o nível em que eles partem 

e nem tanto depois na avaliação onde estão, mas o percurso que os levou desde o nível inicial até 

o nível estanque da avaliação.”; “Neste momento valorizo muito o empenho dos alunos.”; “Formas 

jogadas e exercícios técnicos, essencialmente.”. Sendo a avaliação um momento importante no 
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na EF, os aspetos que os docentes mais têm em conta para realizar uma boa avaliação são para 

40% dos docentes o empenho, para 30% a progressão entre a avaliação diagnóstica e sumativa, 

enquanto para os restantes 30% as respostas são difusas e prendem-se sobretudo com o elencar 

de exercícios e técnicas desportivas específicas.  
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2.3.6  Discussão dos resultados 

 

O presente estudo teve como principal objetivo verificar o desempenho motor dos alunos 

do 11º ano de escolaridade e comparar as avaliações da disciplina e a perceção dos docentes de 

educação física. 

Através dos resultados obtidos, pode observar-se que os resultados globais na disciplina 

de educação física são considerados muito bons, com média no 3º ciclo de 4,1 valores e no ensino 

secundário de 16,1 valores.  

 Os resultados deste estudo revelam que apenas 37% da amostra atingiu o sucesso no 

desempenho motor na modalidade de voleibol, tendo como referência as competências essenciais 

descritas e disponibilizadas pelo programa de Educação Física para o ciclo educativo em que estes 

alunos se encontravam, que corresponde praticamente ao final do percurso escolar obrigatório 

(11º ano). 

Na comparação por género as raparigas tendem a ter mais insucesso do que os rapazes, 

confirmando estudos anteriores (Marinho, 2014; Silva, 2014). 

 Comparando a situação analítica com as situações de jogo, foi possível constatar que o 

desempenho motor avaliado na primeira, apresenta níveis de sucesso ligeiramente superiores, 

embora tendencionalmente baixos. Também aqui estes resultados confirmam estudos anteriores, 

particularmente os referidos no parágrafo anterior. 

 Assim, parece ser bastante preocupante o nível de insucesso verificado na amostra, uma 

vez que o nível de aprendizagens que demonstram está muito longe e encontra-se bastante abaixo 

daquela que seriam expectável e desejável para o nível e etapa educativa em que os alunos se 

encontram. 

 Estes resultados demonstram também que o nível de desempenho motor dos alunos se 

encontra muito abaixo dos referenciados nos programas oficiais para a disciplina, não obstante se 

ter verificado que os resultados globais na disciplina de EF (classificações dadas pelos docentes 

da escola) serem muito altos (bons). Este fato parece revelar uma enorme contradição, já que 

entre o que os alunos apresentam e as classificações dadas pelos professores existe uma grande 

diferença, apontando, no caso do nosso estudo, para um hipotético exagero e tendência 

inflacionária das notas dadas pelos docentes, ou seja, as notas aferidas em termos gerais e as 

classificações finais na disciplina de EF são muito superiores ao desempenho motor dos alunos. 
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 Sendo certo que para os docentes, a EF deverá perseguir objetivos fundamentalmente 

ligados à promoção de saúde, formação do indivíduo, promoção das capacidades condicionais, 

ensinar e praticar desportos, o facto é que como vimos, também aqui parece existir uma enorme 

contradição entre aquilo que percecionam serem as vantagens da EF e os critérios e avaliação que 

aplicam aos alunos. Na realidade, os que os docentes verdadeiramente privilegiam na EF, é o 

empenho e a dedicação, e pouco as aprendizagens e o desenvolvimento dos aspetos atrás 

referidos. 

Na carga horária, os docentes consideram-na desajustada, sendo que no 3º ciclo 

consideram que deveria ser duas vezes por semana em blocos de 90 minutos e no ensino 

secundário duas a três vezes por semana em blocos também de 90 minutos. Este aspeto 

considera-se positivo na medida que os docentes consideram que o tempo disponível para 

alcançar os objetivos da disciplina é curto e, se atendermos ao nosso estudo seria bastante 

importante que a carga horária aumentasse como mais uma oportunidade para o nível de 

desempenho motor dos alunos melhorar. 

Surpreendente foram os resultados encontrados relativamente aos conhecimentos dos 

docentes do programa nacional para a disciplina de EF. Se é verdade que alguns afirmam que o 

conheciam, a maioria reconhece que não os conhece na íntegra nem com o nível de profundidade 

que seria expectável e desejável num profissional de ensino. De facto, parece-nos incompreensível, 

que sendo os programas uma referência e uma norma orientadora para todos os alunos no 

sistema educativo português e portanto uma referência de coordenação entre todas as escolas, 

estes docentes analisados demonstram pouco conhecimento sobre o assunto, parecendo revelar 

na sua prática profissional alguma “liberdade” que no presente parece pouco justificável. Na 

verdade, este pouco conhecimento dos programas revela-se num desconhecimento total das 

normas de referência para o sucesso em EF, nos conteúdos, na articulação e coerência dos vários 

objetivos e atividades propostos para os diferentes ciclos da escolaridade obrigatória, bem como 

da organização e atividades propostas do ano de escolaridade que estavam a lecionar. Acresce 

que os docentes reconhecem também que não cumprem o programa, e quando o tentam fazer, 

fazem-no com alterações que consideram pertinentes. Curioso também é o facto de considerarem 

que os programas estão desajustados (embora como afirmamos, referem que os conhecem 

pouco), não apresentando, contudo, razões que justifiquem tal perceção. 
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 Estes resultados vêm provar, nesta realidade estudada, que os docentes não conhecem 

as normas de referência para o sucesso em EF e que a maioria não conhece os programas, bem 

como a assunção do não cumprimento dos mesmos, embora afirmem que quando o têm como 

referência, fazem-no com muitas alterações, sem apresentar fundamentos e justificações que 

suportem tal decisão. Neste sentido, será legítimo que nos questionemos sobre o seguinte: Será 

possível que os docentes arbitrariamente não cumpram o programa nacional estipulado para a 

disciplina de EF? O que se passará em outras zonas do país? Será possível que os docentes 

ensinem a disciplina de EF sem seguirem os programas e as normas de referência de avaliação, 

sequência e verticalidade das atividades propostas nas diferentes etapas educativas? Será possível, 

os docentes lecionarem numa escola e afirmarem não conhecer os programas? Será possível os 

docentes não conhecerem os programas da disciplina que lecionam? Inúmeras questões 

poderíamos elencar, ficando apenas estas para reflexão futura.  

 Os docentes classificaram os níveis de desempenho motor dos alunos como sendo fracos 

e médios, afirmando que existe uma desmotivação por parte dos alunos e que existe pouca 

melhoria/evolução de ano para ano, sendo que esta última, quando ocorre é devido à prática de 

atividade física fora do contexto escolar. Também estes resultados não deixam de ser curiosos e 

levantar alguma perplexidade, já que nos leva a questionar, em primeiro lugar, então para que é 

que existirão as aulas de EF? Ou então, o que é que os alunos aprendem nas aulas de EF? Ou, se 

as melhorias se devem à prática de atividade física fora do contexto escolar, os professores 

parecem estar a dar uma indicação que as suas aulas servem para pouco, ou quase nada. Por 

outro lado, ao afirmarem que os alunos estão desmotivados, apetece questionar sobre de quem é 

a responsabilidade de os motivar, já que vários estudos indicam que esta disciplina de EF é 

claramente uma das preferidas dos estudantes. Talvez este facto possa encontrar alguma 

justificação por toda a análise dos programas e dos objetivos que atrás referimos. 

 Na média dos resultados globais na EF em toda a escola, os docentes revelaram uma 

plena perceção dos mesmos, fornecendo valores aproximados àqueles que apresentamos, isto é, 

os docentes têm uma perceção de que as classificações finais da disciplina de EF na escola onde 

lecionam são bons ou muito bons. 

Ora, também aqui se regista uma aparente e enorme contradição entre o que referiram 

atrás e estes resultados, já que se os alunos são e estão desmotivados, apresentam níveis de 



 

 
41 

 

desempenho motoros baixos, se exigem mais horas para a disciplina, então como se justifica esta 

média alta nas classificações finais da disciplina e a perceção tão boa da realidade? 

De facto, estes docentes ao serem unânimes na afirmação da não atribuição de 

praticamente níveis negativos, para além de parecer contradizer o que afirmaram atrás, justificam 

este facto pela importância e valorização que dão ao empenho, à assiduidade e à participação nas 

aulas de EF. Ora, se este é um fator fundamental para o sucesso de qualquer aluno, e não foi 

posta ênfase nas aprendizagens e na evolução motora dos alunos, então como se compreende 

que os alunos estão desmotivados e apresentem notas médias/altas? Como se compreende que 

apenas estes aspetos sirvam de critérios para a EF? Será que para as outras disciplinas seria 

possível utilizar os mesmos critérios? A ser assim, os alunos atingiriam o sucesso em todas as 

disciplinas, através da assiduidade, da participação e do empenho, ou seja, estes critérios valeriam 

100% da avaliação. Vai isto de encontro ao que está referenciado nas normas de referência para 

o sucesso? Tal como noutros aspetos que já referimos, também inúmeras interrogações são 

possíveis e ficam por fazer. 

 Comparando estes resultados com estudos similares (Marinho, 2014; Silva, 2014; 

Gonçalves, 2012; Oliveira, 2012), pode afirmar-se que estes resultados se encontram 

contextualizados e estão na linha, isto é, corroboram os anteriores. De facto, nos estudos que 

procuraram verificar e avaliar o nível de desempenho motor em alunos do ensino básico e 

secundário têm-se constatado que os níveis observados são baixos ou muito baixos, reveladores 

de que algo não está ajustado aos principais objetivos que a EF persegue na Escola.  

 Após a análise destes resultados, julgo que será fundamental estender este estudo a 

outras zonas do país, a todos os níveis e etapas educativas da escolaridade obrigatória, bem como 

auscultar de forma mais generalizada e profunda os docentes sobre a EF, programas, avaliação, 

classificações e outros aspetos tido como fundamentais para o sucesso da disciplina e dos alunos.  
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2.3.7 Conclusões 

 

Sendo o principal objetivo deste estudo verificar o desempenho motor dos alunos do 11º 

ano de escolaridade e comparar com as avaliações da disciplina e a perceção dos docentes de 

educação física, podemos retirar as seguintes conclusões. 

Constata-se que 37% da amostra atingiu o sucesso no desempenho motor na modalidade 

de voleibol, tendo como referência as competências essenciais descritas e disponibilizadas pelo 

programa de Educação Física para o ciclo educativo em questão. O desempenho motor encontra-

se assim bastante abaixo do que seria expectável e desejável para o nível e etapa educativa dos 

alunos. As raparigas são as que apresentaram maior nível de insucesso. Os resultados mostraram 

ainda que estes alunos apresentaram níveis superiores de desempenho motor em situações 

analíticas dos gestos técnicos observados do que em situação de jogo reduzido. 

No que diz respeito aos resultados globais da disciplina de EF para o nível desempenho 

motor obtido, as notas aferidas em termos gerais e as classificações finais na disciplina de EF são 

muito superiores ao desempenho motor dos alunos. 

Quanto à perceção dos docentes relativamente ao nível de desempenho motor dos alunos 

em geral, os resultados demonstram que os profissionais de ensino consideram os alunos como 

sendo fracos e médios nos seus níveis de desempenho motor em termos globais, atribuindo este 

facto à desmotivação dos alunos, e consideram também que existe pouca ou praticamente 

nenhuma evolução motora dos alunos ao longo dos anos de escolaridade, e quando existe, esta 

se deve à prática de atividade física fora do contexto escolar. 

Percecionam, no entanto, que as classificações atribuídas em geral à EF na Escola onde 

lecionam, ou seja, em todos os ciclos e etapas educativas, é média/alta, o que na verdade 

corresponde à realidade. 

Os docentes demonstraram algum conhecimento sobre os programas oficiais para a 

disciplina de EF, reconhecendo no entanto não os conhecerem na íntegra nem sobre eles terem 

um nível aprofundado de análise. De forma mais acentuada, demonstraram um total 

desconhecimento das normas de referência para o sucesso na EF, sendo de registar, todavia, que 

não convém esquecer que este “domínio” integra os programas oficiais da disciplina. De referir 

ainda, que os docentes assumem não cumprir o programa oficial, e quando o fazem, fazem-no 

com alterações que consideram pertinentes. 
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Os docentes percecionam a EF com objetivos fundamentalmente relacionados com a 

promoção de saúde, com a formação integral do indivíduo e com a melhoria das capacidades 

condicionais, mas privilegiam sobretudo na avaliação dos alunos aspetos relacionados com o 

empenho, a participação e a assiduidade. 

Os docentes são unânimes em considerarem que a carga horária da disciplina deveria 

aumentar no 3º ciclo do ensino básico e no ensino secundário, consideraram-na no presente 

insuficiente para alcançar os seus objetivos. 

Em suma, o meu estudo foi ao encontro de estudos similares e revelou baixos níveis de 

desempenho motor, resultados globais na disciplina de EF acima da média e os docentes 

conscientes de toda esta realidade. 

Neste sentido, esta realidade deve ser questionada, começando pelos principais 

responsáveis, ou seja, os docentes, no sentido de uma maior consciencialização para a melhoria 

e valorização da EF, seguindo os programas, alcançando as normas de referência para o sucesso, 

avaliando com exatidão o desempenho motor dos alunos, atribuindo as notas dos alunos segundo 

os critérios que estão explicitamente definidos nos programas oficiais. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 Sem dúvida, uma experiência enriquecedora e marcante esta passagem por professor 

estagiário. 

 Foram muitos os conhecimentos que obtive deste longo processo que me torna um 

profissional melhor, mais consciente da realidade e do objetivo que a EF tem na vida da sociedade, 

da escola e dos alunos. 

 As minhas expetativas iniciais foram superadas e a certeza que a esta escolha académica 

e profissional faz todo o sentido e o percurso como professor é algo que desejo e pelo qual 

continuarei a trabalhar. 

 Dificuldades encontradas foram bastantes, mesmo quando a forma de as ultrapassar 

parecia estar longe e o conhecimento até à data adquirido parecia suficiente, surge um novo ciclo 

e é necessário um estudo constante, um poder de reflexão e assim as dificuldades se tornam uma 

experiência vivida e ultrapassada com sucesso, que me fez evoluir e ser melhor profissional. 

 Após esta experiência, embora que diminuta, sinto-me capaz de transmitir aos alunos uma 

Educação Física motivante, segura, com objetivos delineados e capazes de serem cumpridos, com 

toda uma base de orientação bem definida, seguindo os programas, alcançando as normas de 

referência para o sucesso e assistir ao desenvolvimento dos alunos, como principais intervenientes 

neste processo enriquecedor. 

 Sei que o sucesso não é algo que se alcance facilmente, mas o sucesso surge do erro, 

das dificuldades e das experiências. 

 Continuar este percurso e a evoluir como professor é um objetivo que irei manter, com as 

dificuldades, com as experiências únicas, com pessoas espetaculares com quero continuar a 

aprender, a evoluir enquanto professor e a continuar o meu processo de formação académica, 

não estagnando o meu conhecimento, mas sim torná-lo superior e útil nas experiências 

profissionais do dia-a-dia. 

 Em jeito de conclusão espero que com esta intervenção, os professores de Educação 

Física e os alunos valorizem a disciplina, que a tornem um modelo e no mesmo nível das restantes 

disciplinas, para que o peso que ela possui nas escolas e no ensino volte e possamos passar para 

a sociedade hábitos de vida saudáveis, estilos de vida frequentes de atividade física e bem-estar, 

procurando uma sociedade ativa. 
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Anexo 1 – Planificação Periódica 1º Período  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
49 

 

Anexo 2 – Planificação Periódica 2º Período 
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Anexo 3 – Planificação Periódica 3º Período 
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Anexo 4 – Planeamento da Unidade Didática – Unidade Didática de Futebol 
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Plano de Aula nº 49 e 50 

Docente: Sérgio Matos 

Ano e turma: 11º A Alunos: 27 Data: 03 de Fevereiro de 2015 

Unidade Didática: Orientação Plano da Unidade Didática: 3 e 4/8 Hora: 11:50 – 13:20 

Função Didática: Introduzir e Exercitar 

Local: Espaço exterior Duração: 90 minutos 

Material: Mapa, caneta, relógio, cartão controlo e suporte teórico. 

Objetivo Geral: Realizar corrida de orientação Score 100. 

 

 T 
Objetivo 

Específico 
Conteúdos Descrição/Organização Estratégias 

Critérios de 
Êxito 

P
A

R
T

E
 I
N

IC
IA

L
 

 
15’ 

- Ativar o 
organismo 

para a parte 
fundamental 

da aula. 

- Corrida 
 

- Mobilização 
articular 

- Introdução da modalidade de 
Orientação 

- Apresentação dos objetivos da aula. 
- Exercício 1 – Três voltas à pista de 

atletismo e mobilização articular. 

- Alunos na 
frente do 
professor. 

 
- Alunos em 
grupos de 5 

ou 6 
elementos. 

- O aluno ouve a 
abordagem sobre 

a modalidade. 
 

- O aluno realiza 
uma boa 
ativação. 

P
A

R
T

E
 P

R
IN

C
IP

A
L

 

55’ 
- Realizar a 
corrida de 
orientação 

- Corrida 

 

- Orientação 

- Exercício 2 – Corrida de Orientação 
Score 100: 
Os alunos em 5 grupos com um mapa e 
uma caneta por grupo vão percorrer os 
pontos marcados no mapa no menor 
tempo possível, optando pelos pontos que 
mais conveniente sejam para o grupo 
completarem os 100 pontos. Quando os 
alunos conseguirem os 100 pontos ou à 
chegada da hora combinada para 
terminar a prova, os alunos voltam ao 
ponto de partida e realiza-se a paragem 
do tempo com todos os elementos dos 
grupos presentes. São recolhidos todos 
os cartões de controlo e anunciam-se os 
vencedores.  
 
 
 
 

- Alunos em 
cinco grupos. 

- Os alunos 
conseguem 

angariar os 100 
pontos. 

 
- Os alunos 

regressam todos 
em grupo. 

 
- Os alunos à 

hora combinada 
de fim de prova 

voltam ao local de 
partida. 

P
A

R
T

E
 F

IN
A

L
 

 
5’ 
 

- Retornar à 
calma 

- Recuperar 
o estado 
físico do 
aluno. 

- Alongamentos 

- Exercícios de alongamentos. 
- O professor fala com os alunos sobre a 

aula e dá indicações sobre a próxima 
aula. 

 
 
 
 

- Alunos 
dispersos na 

frente do 
professor. 

- O aluno realiza 
os alongamentos 

e ouve o 
professor. 

Anexo 5 – Planeamento da aula 
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15’ 
- Criar hábitos de saúde e de 

higiene (banho). 

 

- Alunos nos 
balneários. 

- O aluno cumpre 
os hábitos de 

saúde e higiene. 

LEGENDA:   
                    Aluno                                                   Pontos de controlo                            Professor 

OBSERVAÇÕES: 

Considerações Gerais – Segunda aula de orientação com os alunos curiosos relativamente ao tipo 

de orientação que terão de realizar. 

Comportamentos e dificuldades dos alunos – Sem dificuldades a denotar, com um comportamento 

excelente por parte dos alunos. 

Estratégias que melhor resultam e que menos resultaram – Pontos colocados consoante a 

dificuldade e distância. Perguntas sobre as modalidades leccionadas permite ter um reflexo do trabalho 

realizado. 

Alterações ao plano de aula – Sem alterações ao plano de aula. 

Avaliação qualitativa da aula – A aula teve na minha opinião um nível 4 (0 a 5). 

 

Balneários 
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Anexo 6 – Grelha de análise dos princípios de execução das habilidades 

 

Nº do aluno:  Género:   

1-Não executa; 2-Executa com muitas incorreções; 3-Executa com alguma correção; 4-Executa muito bem. 

 
Habilidades Técnicas 
Passe 

Deslocamento prévio mantendo a posição base de modo que a bola seja tocada 
no plano da cara. Mãos acima da testa 

    

Coordena a flexão/extensão dos membros superiores e inferiores     

Adota posição final com orientação do corpo (linha dos ombros) para o alvo      

Manchete 

Adota atitude pré-dinâmica     

Mantem os membros superiores estendidos no contato com a bola     

Contata a bola no meio dos apoios     

Orienta a plataforma para o alvo     

Remate 

Iniciar a corrida de aproximação após a bola ter saído das mãos do passador     

 Pequena corrida preparatória; chamada a dois pés     

Durante a suspensão elevação dos dois braços; Contato com a bola no plano 
frontal 

    

Rigidez do braço / mão hábeis e “liberdade” articular do pulso no momento do 
contato. 

    

Serviço 

O pé oposto está avançado     

Lança a bola para a frente do corpo em referência ao membro superior 
dominante 

    

Mantém o cotovelo alto durante a rotação do ombro, batendo na bola com o 
braço estendido 

    

A mão está rígida e o pulso fixo no contato     

 

Habilidades Táticas, Jogo Reduzido 3x3 

Serve por cima, colocando a bola no meio-campo oposto de forma a criar 
dificuldades ao adversário 

    

Posiciona-se para receber o serviço em manchete ou por cima, enviando a bola 
para o jogador passador de modo a que este possa escolher e realizar a ação que 
garanta ofensividade à sua equipa. 

    

Como passador, posiciona-se correta e oportunamente para passar a bola a um 
companheiro à sua escolha (em posição mais vantajosa, de acordo com o 
posicionamento da outra equipa) e de modo a facilitar-lhe a finalização, ou 
finalizar em remate, passe colocado ou amorti, se tem condições vantajosas 
(surpresa ou desequilíbrio da outra equipa). 

    

Quando a bola lhe é dirigida em condições favoráveis à finalização (ou que a 
exijam), remata, faz amorti ou passe colocado, de acordo com o posicionamento 
da outra equipa e a trajetória da bola, colocando a bola num espaço vazio. 

    

Ao ataque da equipa adversária (em remate), se se encontra na posição de 
passador ou mais próximo da zona onde se efetua o remate, participa na execução 
do bloco (a dois), coordenando o tempo de salto com o companheiro e com o 
tempo de remate do adversário, procurando impedir que a bola transponha a 
rede. 
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Habilidades Táticas, Jogo Formal 6x6 

Serve por cima, colocando a bola no meio-campo oposto de forma a criar 
dificuldades ao adversário 

    

Posiciona-se para receber o serviço em manchete ou por cima, enviando a bola 
para o jogador passador de modo a que este possa escolher e realizar a ação que 
garanta ofensividade à sua equipa. 

    

Como passador, posiciona-se correta e oportunamente para passar a bola a um 
companheiro à sua escolha (em posição mais vantajosa, de acordo com o 
posicionamento da outra equipa) e de modo a facilitar-lhe a finalização, ou 
finalizar em remate, passe colocado ou amorti, se tem condições vantajosas 
(surpresa ou desequilíbrio da outra equipa). 

    

Quando a bola lhe é dirigida em condições favoráveis à finalização (ou que a 
exijam), remata, faz amorti ou passe colocado, de acordo com o posicionamento 
da outra equipa e a trajetória da bola, colocando a bola num espaço vazio. 

    

Ao ataque da equipa adversária (em remate), se se encontra na posição de 
passador ou mais próximo da zona onde se efetua o remate, participa na execução 
do bloco (a dois), coordenando o tempo de salto com o companheiro e com o 
tempo de remate do adversário, procurando impedir que a bola transponha a 
rede. 
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Anexo 7 – Guião da entrevista da perceção dos docentes de Educação Física 
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Anexo 8 – Entrevista Professor 1 

 

Idade? 

48 anos 

 

Percurso académico? 

Licenciatura em Desporto e Educação Física na Faculdade de Ciências do 

Desporto e Educação Física da Universidade do Porto 

 

Praticante de desporto? Federado? Qual modalidade? 

Fui praticante de Hóquei em Patins, federado durante 26 anos.  

 

Pratica atualmente alguma coisa (modalidade)? Se sim, quantas vezes? 

No momento federado não, mas pratico musculação (5 vezes por semana) e btt 

(3 vezes por semana). 

 

Tempo serviço (em anos)? 

24 anos 

 

Funções / cargos que ocupa? 

Sou Professor de Educação Física e sou Orientador de Estágio. 

 

O que é para si a EF? Isto é, quais são os principais objetivos que esta 

disciplina persegue no currículo escolar dos alunos? 

A Educação Física é um método de educação que utiliza o exercício físico como 

forma de promover o desenvolvimento integral do indivíduo. Fundamentalmente 

o desenvolvimento de competências motoras e integração social. 
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Considera que a EF tem o mesmo peso de importância que as restantes 

disciplinas do currículo escolar? 

Obviamente que não, basta pensar que a disciplina deixou de contar para a 

média final do 12º ano. Não sei porquê. 

 

Do que conhece relativamente à opinião dos seus colegas das outras 

disciplinas, o que acha que eles pensam sobre a EF? Acha que lhe atribuem 

o mesmo peso de importância? 

Honestamente eu não sei o que é que os meus colegas das restantes disciplinas 

pensam, mas tenho a certeza absoluta que a Educação Física não é valorizada 

da mesma forma que as outras disciplinas são no currículo dos diferentes ciclos. 

 

Como é que os diretores/funcionários vêm a Educação Física? 

Não obtivemos resposta nesta questão. 

  

Carga horária da Educação Física é adequada? Se não, quantas horas 

deveria ter? E quantos dias por semana? 

Não, no secundário eu considero que a carga é adequada, no terceiro ciclo, 

segundo ciclo e primeiro ciclo acho perfeitamente desadequada. Eu penso que 

deveria ter, tal como no secundário, deveria ter dois dias por semana com blocos 

de 90 minutos.  

 

Escola tem material necessário para a plena lecionação e cumprimento dos 

objetivos do programa de Educação Física? 

Claramente, tivemos com um problema no ginásio, mas isso foi uma situação 

pontual que está resolvida, mas penso que a escola está munida de tudo que é 

necessário para dar consecução ao programa da disciplina. 
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Conhece os programas de EF? Na íntegra? Desde o 1º Ciclo até ao 12º ano? 

Obviamente que conheço os de terceiro ciclo e secundário, os de primeiro ciclo 

e de segundo ciclo não conheço assim tão bem. 

 

Costuma cumprir o programa oficial de EF? 

Cumpro com as devidas alterações que eu considero absolutamente 

necessárias e pertinentes fazer. 

 

Sabe o que são as normas de Referência para o Sucesso em EF? 

Obviamente que sim, quer que eu especifique? 

 

Em termos gerais, qual a sua opinião quanto ao nível de competência / 

disponibilidade motora dos alunos que frequentam atualmente a Escola? 

Eu penso que os níveis de competência e disponibilidade motora e atendendo 

aos tempos que nos vivemos em termos motoras estão fracas ou por falta de 

motivação dos próprios alunos ou pelas solicitações sociais e outras solicitações 

que eles tem, estão francamente abaixo daquilo que eu considero normal. Basta 

pensar que a maior parte dos miúdos que cresce, são aquilo que considero 

meninos de apartamento. Não tem vivências em termos motores como era no 

meu tempo e provavelmente no vosso tempo em que havia brincadeiras de rua 

que nos dava vocabulário motor que eles neste momento não dispõe. 

 

Considera que ao longo dos anos de escolaridade os alunos melhoram 

significativamente os seus níveis de competência motora? 

Eles melhorar, melhoram alguma coisa mas melhoram mais e de forma assim 

visível aqueles que praticam modalidades fora do contexto de escola. 

 

Nota diferenças de ano para ano? 

Nota-se claramente essa diferença. 
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Essas diferenças, se forem positivas, acha que são devidas à EF? 

Não, nota-se que existe evolução mas é o que eu digo, tem a ver com o 

vocabulário motor que os miúdos adquirem em fases sensíveis de 

desenvolvimento e que na altura fundamental e provavelmente não são 

trabalhadas da forma mais correta, portanto quando chegam a um nível que 

neste momento leciono eles vêm com graves lacunas e que torna complicado a 

nossa função como docente, na medida que estamos sempre ou praticamente 

sempre num nível introdutório. 

 

Em termos gerais como classificaria à entrada para o ensino secundário o 

nível de desempenho / disponibilidade motora dos alunos? (fraca, média, 

boa, muito boa) 

Entre fraco e médio, com algumas exceções mas pontuais de alguns alunos 

como já referi anteriormente, em alunos que tem vivências e vocabulários 

motores diferentes e que permitem que eles tenham um nível bastante superior, 

mas basicamente considero entre o nível fraco e médio. 

 

Costuma atribuir muitas negativas na EF? Porquê? 

Não, para mim a Educação Física é importante, como já referi anteriormente no 

desenvolvimento integral do aluno e para mim há um aspeto que considero 

fundamental que vai muito para além da aquisição das competências motoras, 

que é o empenho nas aulas. Como já referi anteriormente também, o vocabulário 

motor e as aprendizagens motoras que eles têm anteriormente não permite 

muitas vezes que eles tenham níveis de competência muito elevados. 

 

Qual acha, em termos médios, que é a média das notas dos alunos na 

disciplina de EF? 

No terceiro ciclo eu penso que a média será 3,5, no secundário penso que será 

entre o 14 e o 15. 
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Nos momentos de avaliação o que tem mais em consideração para uma 

boa avaliação? 

O empenho e a progressão dos alunos depois da avaliação diagnóstica. 
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