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RESUMO 
A elaboração do relatório de estágio insere-se no âmbito do estágio pedagógico do 2º 

ano de Mestrado em Ensino da Educação Física nos Ensinos Básico e Secundário, no Instituto 

de Educação da Universidade do Minho. 

Na primeira parte é abordado as expetativas pessoais e o enquadramento da Prática 

de Ensino Supervisionada, onde é descrito o meio onde este se realizou, as condições que 

escola albergava para a concretização do estágio e a turma onde o professor estagiário entreviu, 

contextualizando a Prática de Ensino Supervisionada, seguindo-se a descrição de todo o 

planeamento, organização, gestão e avaliação do processo ensino-aprendizagem, bem como a 

relação com a comunidade, por fim é apresentado o estudo quantitativo que incidiu 

compreender e comparar o tema se Deverá (ou não) a EF contar para a média de entrada no 

ensino superior? Um estudo exploratório com estudantes do ensino secundário. 

A amostra foi constituída por 65 alunos do 10º,11º e 12º ano, com idades 

compreendidas entre 15 e 18 anos com idade média 16,28 ± 0,93, dos quais 42 alunos 

(64,6%) são do sexo feminino e 23 alunos (35,4%) do sexo masculino. 

Para analisar, identificar e compreender se a Educação Física deve ou não contar para 

a média de entrada no ensino superior foi adaptado o questionário de Tannehill e Zakrajsek 

(1994), traduzido e validado para português por Brandão (2002). 

Os resultados do estudo permitem concluir que disciplina de Educação Física é do 

agrado geral dos alunos e estes consideraram a mesma importante na sua formação a nível do 

secundário. 

 No que diz respeito a diferença entre anos de escolaridade, nomeadamente entre o 10 

e o 12 ºano verificamos que os alunos do 10ºano consideram mais importante do que os alunos 

do 12º ano tendo a maioria dos alunos inquiridos considerado que a perceção dos pais 

relativamente á disciplina de Educação Física é muito importante. 

Dando o poder de escolha aos alunos, entre três disciplinas, para selecionar a que não 

deveria contar para a média de entrada no ensino superior, verificou-se que a escolhida foi a 

disciplina de Filosofia. 

A maioria da amostra considera que a disciplina de educação Física deveria contar 

para a média de entrada no ensino superior. Relativamente ao género concluiu-se que os 

rapazes responderam mais positiva e esta questão do que as raparigas. 

Palavras-Chave: Educação Física; Secundário; Média final. 
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ABSTRACT 

The preparation of the probation report falls within the framework of the teaching 

practice of the 2nd year Master of Teaching Physical Education in Primary and Secondary 

Education, the Institute of Education, University of Minho. 

The first part addresses the personal expectations and the framework for Supervised 

Teaching Practice, which describes the environment in which this took place, the conditions that 

the school was home to the implementation stage and the class where the trainee teacher 

glimpsed, contextualizing Practice Supervised teaching, followed by a description of all the 

planning, organization, management and evaluation of the teaching-learning process, and the 

relationship with the community, finally presents the quantitative study that focused understand 

and compare the theme should (or not) EF tell the input average in higher education? An 

exploratory study with high school students. 

The sample consisted of 65 students from the 10th, 11th and 12th grade, aged between 

15 and 18 years with a mean age 16.28 ± 0.93, of which 42 students (64.6%) were female and 

23 students (35.4%) were male. 

To analyze, identify and understand the physical education should or should not tell the 

input average in higher education was adapted the questionnaire Tannehill and Zakrajsek (1994), 

translated and validated for Portuguese by Brandão (2002). 

The study results support the conclusion that Physical Education is the general 

satisfaction of students and they felt the same important in their education at the secondary level. 

 As regards the difference between years of schooling, in particular between 10 and 12 

ºano found that students of 10ºano consider more important than students of the 12th year and 

the majority of those surveyed students considered that the perception of relatively will discipline 

parents Physical Education is very important. 

Giving the power of choice to students in three disciplines, to select the one that should 

not tell the input average in higher education, it was found that the choice was the discipline of 

philosophy. 

Most of the sample believes that the discipline of Physical Education should tell the input 

average in higher education. On gender it was concluded that the boys responded more positively 

and this issue than girls. 

Keywords: Physical Education; Secondary; Final media. 
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1.INTRODUÇÃO  

 

 

Para findar o 2º ciclo de estudos conducente ao grau de Mestre em Ensino de Educação 

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

realizei um Estágio Profissional Supervisionado numa escola secundária.  

No início do ano letivo surgiram várias expectativas, relativas à minha última etapa na 

formação académica, encarando com relativa ansiedade o início do estágio supervisionado.  

Além de ser um importante instrumento de integração entre universidade, escola e 

comunidade, também é considerado um elo entre o conhecimento construído durante a vida 

académica e a experiência real, que os discentes terão em sala de aula quando profissionais 

(Filho, 2010).  

As minhas expectativas, que nunca chegaram a ser preocupações, baseavam-se nas 

relações humanas que iria encontrar e que influenciariam o desenrolar do meu trabalho 

desenvolvido que será submetido a uma avaliação final. 

Ao longo do ano letivo, fui-me sentindo cada vez mais confortável em lecionar e o meu 

desempenho tornou-se gradualmente mais natural. 

Considero que atingi os objetivos propostos à partida para este estágio e sinto que 

consegui desenvolver capacidades metodológicas e pedagógicas importantes para a minha 

formação.  

A experiência do estágio é essencial para a formação integral do aluno, considerando 

que cada vez mais são requisitados profissionais com habilidades e bem preparados. Ao chegar 

à universidade o aluno depara-se com o conhecimento teórico, porém muitas vezes, é difícil 

relacionar teoria e prática se o estudante não vivenciar momentos reais em que será preciso 

analisar o cotidiano (Mafuani, 2011).  

Toda a edificação desta Prática de Ensino Supervisionada foi feita a partir de três áreas 

de desempenho, desenvolvidas e aprofundadas ao longo de todo o ano letivo. São elas: Área 1 

“Organização e Gestão do Ensino e da Aprendizagem”; Área 2 – “Participação na Escola e 

Relações com a Comunidade”; e Área 3 - “Investigação e Desenvolvimento Profissional”, que 

correspondem aos capítulos apresentados neste relatório de estágio. 
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Por último surge na parte final deste relatório um estudo de investigação, que tem por 

objetivo compreender se Deverá (ou não) a EF contar para a média de entrada no ensino 

superior? Um estudo exploratório com estudantes do ensino secundário. O conhecimento da 

opinião dos alunos relativamente á importância atribuída á disciplina de educação física é 

importante e revelador para o professor encontrar estratégias e motivação para a preparação da 

metodologia das tarefas. De facto os “programas devem constituir, também, objeto da motivação 

dos alunos, inspirando as suas representações e empenho de aperfeiçoamento pessoal no 

âmbito da Educação Física, na Escola e ao longo da vida. No fundo, o que está em causa é a 

qualidade da participação do aluno na atividade educativa, para que esta tenha uma repercussão 

positiva, profunda e duradoura” (Programa Nacional de Educação Física, 2001, p. 8). 

Este relatório de estágio termina com as minhas considerações finais sobre o processo 

de docente realizado ao longo do ano letivo, por último são apresentadas as referências 

bibliográficas consultadas e que suportam este documento e os anexos. 



3 

 

 

2. ENQUADRAMENTO CONTEXTUAL DA PRÁTICA DE ENSINO 

SUPERVISIONADA 

2.1 ENQUADRAMENTO PESSOAL 

 

A prática de ensino supervisionada é sem dúvida uma grande experiência e uma grande 

fonte de conhecimento. O presente ano letivo assumiu para mim a importância de toda a 

formação universitária. Revelou-se o ano da consolidação dos conhecimentos adquiridos, o ano 

da aplicação dos conteúdos teóricos, o ano do exame às competências profissionais e 

principalmente o ano da grande mudança. Nesta altura surgem naturalmente dúvidas, 

ansiedades e inseguranças, tanto no que se refere aos aspetos relacionados com a formação e 

conhecimentos adquiridos, como principalmente com os que se referem aos aspetos humanos 

de relacionamento interpessoal. 

Todo este processo percorrido foi uma escolha com um único sentido, uma realização 

pessoal, mesmo sabendo das dificuldades de colocação de professores, nunca foi impeditivo 

para no momento oportuno ter conseguido reunir as condições financeiras e pessoais para 

concluir esta fase da minha formação. 

O gosto pela prática desportiva desde tenra idade, criou o desejo da concretização de 

um sonho que foi estar associado a uma empresa de animação turística durante alguns anos. 

Hoje ligado diretamente a um ginásio o meu fascínio pelo desporto e a atividade física-motora 

revelam-se eternos. 

Situando as minhas expectativas ao nível do estágio, surgem o orientador e o supervisor 

de estágio, pessoas decisivas na atribuição duma classificação final não só do estágio 

(diretamente) mas também da média final do curso (indiretamente). Não duvidando que se 

tratariam de pessoas com grandes conhecimentos e capacidades científicas e pedagógicos, a 

minha expectativa girava em torno da sua acessibilidade e prontidão em me fornecer todo o 

apoio necessário. 

Aprender a ser um bom profissional, capaz de responder a qualquer tipo de vicissitude, 

sempre com o grande objetivo de que os alunos fossem os grandes intervenientes na 
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aprendizagem. A procura do saber, do estudo continuado, ouvindo atentamente as críticas do 

professor orientador tornou-me um professor mais capaz.  

2.2 ENQUADRAMENTO INSTITUCIONAL 

 

2.2.1 Caraterização do Meio 
 

A escola onde lecionei situa-se em Ponte de lima, região do Alto Minho, distrito de Viana 

do Castelo, o concelho de Ponte de Lima é definida por duas áreas hidrográficas: a bacia do rio 

neiva e a do rio lima que atravessa o concelho, correndo num vale largo e alongado. Na margem 

norte do rio lima, no limite do concelho, o relevo é bastante montanhoso, atingindo os 800 

metros de altitude na serra d'Arga. O concelho estende-se por uma área de 321,2 Km2, 

distribuída por 51 freguesias, fazendo fronteira com os concelhos de Ponte da Barca, Viana do 

Castelo, Arcos de Valdevez, Barcelos, Vila Verde, Caminha, Vila Nova de Cerveira e Paredes de 

Coura residem no concelho de Ponte de Lima, segundo dados de 2001, do instituto nacional de 

estatística, 44 434 habitantes. Este número representa um aumento da população em cerca de 

2,1%, relativamente a 1991, período em que residiam no concelho 43 412 indivíduos. 

Constituído por 51 freguesias numa área total de 320,8 Km2, o concelho distribui a população 

de forma relativamente heterogénea: 19 freguesias (37%) possuem menos de 500 habitantes; 

16 freguesias (31,5%) apresentam uma população residente entre 500 e 1000 habitantes; 16 

freguesias (31,5%) concentram na sua área mais de 1000 habitantes. 

O concelho de Ponte de Lima apresenta uma boa cobertura de infraestruturas 

desportivas, umas da responsabilidade do município, outras das juntas de freguesia e, outras 

ainda, das associações, designadamente: pavilhões gimnodesportivos e polidesportivos ao ar 

livre, piscinas ao ar livre e cobertas, campo de golfe, clube náutico, centro equestre, ecovias e 

trilhos pedestres. 

Um pouco espalhadas por todo o concelho existem inúmeras coletividades que prestam 

um grande contributo na dinamização cultural das freguesias em que se inserem, bem como na 

ocupação de tempos livres e na formação pessoal e social das populações. As atividades 

desenvolvidas por estas associações vão desde o desporto à música (academia, bandas, tunas), 

passando pelo teatro e pelo folclore (grupos etnográficos). 
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As diversas associações desportivas, para além do futebol, contribuem para a prática e a 

divulgação de outras modalidades, particularmente o basquetebol, a natação, o hóquei em 

patins e a canoagem. O conjunto de infraestruturas desportivas existentes em Ponte de Lima 

possibilita a realização de provas e competições desportivas de âmbito nacional e internacional 

em diversas modalidades, nomeadamente, canoagem, hóquei em patins, basquetebol, golfe e 

hipismo. 

A rede escolar do concelho tem sido objeto de grande transformação nos últimos anos, 

indo ao encontro da carta educativa. A requalificação das infraestruturas, com a construção 

recente de 10 Centros Escolares, oferece melhores condições para o desenvolvimento da escola 

a tempo inteiro. Ao nível do ensino básico e secundário, existem quatro agrupamentos de 

escolas (um situado na sede do concelho e os restantes nas freguesias de Arcozelo, Correlhã e 

Freixo), uma escola secundária e uma escola profissional, ambas públicas e situadas na sede do 

concelho. A população adulta, para além do ensino recorrente e do centro novas oportunidades 

disponíveis na escola secundária, dispõe de diversas entidades formativas privadas que operam 

no concelho. Ao nível do ensino superior, existe a escola superior agrária de Ponte de Lima do 

instituto politécnico de Viana do Castelo, a extensão de Ponte de Lima da universidade Fernando 

Pessoa e a universidade Aberta, através do CLA - Centro Local de Aprendizagem de Ponte de 

Lima. 

 

 

2.2.2 Caraterização da Escola 

 

A Escola Técnica de Ponte de Lima foi criada em 15 de Dezembro de 1960 pelo Decreto 

nº 43 401 do Ministério da Educação Nacional (Direcção-Geral do Ensino Técnico Profissional). A 

sua criação justificava-se pelo facto do concelho de Ponte de Lima constituir uma região de alta 

densidade populacional, conforme se pode ler no preâmbulo do Decreto, que criava sete novas 

escolas: “ 

Assim, a escola técnica de Ponte de Lima funcionou, até à década de 80, no edifício do 

paço do marquês e noutros edifícios dispersos pela vila, cedidos pela câmara municipal e mais 

ou menos adaptados às necessidades educativas e ao crescente aumento da população escolar. 

Passados mais de quinze anos após a sua criação, e dada a exiguidade e precariedade das 
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instalações escolares, iniciaram-se as obras de construção do atual parque escolar, na rua 

Cónego Manuel José Barbosa Correia, o qual ocupa uma área de terreno considerável (21500 

m2) e uma área coberta de 6300 m2. 

Em 1978, o Decreto-Lei nº 80, de 27 de Abril, do Ministério da Educação e Cultura, 

determinou que todos os estabelecimentos de ensino secundário passassem a ter a designação 

genérica de escolas secundárias, pondo assim termo à distinção entre liceus e escolas técnicas. 

Em consequência, a Escola Técnica passou a designar-se Escola Secundária de Ponte de Lima, 

mudando-se, em 1980, para as atuais instalações, atualmente em processo de requalificação. 

Tendo acompanhado sempre a evolução das modalidades de formação dos ensinos 

básico e secundário, a oferta educativa da Escola integra atualmente o 3º ciclo do ensino básico 

e cursos de educação e formação para jovens (CEF) e, no ensino secundário, todos os cursos 

científico-humanísticos (ciências e tecnologias, artes visuais, ciências socioeconómicas e línguas 

e humanidades) e diversos cursos profissionais nas áreas de formação de metalurgia e 

metalomecânica, energia e eletricidade, gestão e administração, comércio, acão social e 

ambiente. No âmbito da formação de adultos, a escola dispõe de um centro de novas 

oportunidades, para o reconhecimento, validação e certificação de competências do público 

adulto, e de uma oferta educativa constituída pelo ensino recorrente por módulos capitalizáveis, 

pelos cursos EFA de nível básico e secundário e pelas formações modulares. 

A Escola é, também, sede do centro de formação contínua do pessoal docente e não 

docente dos concelhos de Ponte de Lima, Paredes de Coura, Ponte da Barca e Arcos de 

Valdevez. 

 

 

Condições Físicas 

 

A estrutura física da Escola engloba um bloco principal (bloco administrativo), três blocos 

secundários (blocos A, B e C), um bloco oficinal e um pavilhão Gimnodesportivo. 

O bloco administrativo serve predominantemente de local de convívio dos alunos e de 

plataforma de passagem para os restantes espaços da Escola. Neste edifício, podemos 

encontrar os Serviços de Administração, os Gabinetes da Direção e de Atendimento dos EE, a 

sala de Professores, o PBX, o refeitório, o bufete, a papelaria e a reprografia. 
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Nos edifícios anexos ao bloco central, concentram-se as salas de aula e outros espaços 

específicos, designadamente as salas de informática, os laboratórios de física e química, o 

gabinete do psicólogo, o centro novas oportunidades e o centro de formação de Professores 

(bloco A), a mediateca, o gabinete de coordenação curricular, o laboratório de Matemática e as 

áreas de educação tecnológica e de eletricidade/eletrónica (bloco B),a biblioteca e os 

laboratórios de biologia (bloco C) e as áreas de eletromecânica (bloco oficinal) e de Educação 

Física (pavilhão). 

Relativamente às condições de aprendizagem dos alunos na disciplina de Educação 

Física, o pavilhão gimnodesportivo proporcionando a utilização de três a quatro espaços de aula 

em simultâneo. O pavilhão é ladeado por duas bancadas, estando a um nível mais elevado, uma 

vez que os balneários masculinos e femininos são por baixo dessas bancadas. O mesmo dispõe 

ainda de várias arrecadações, e um gabinete para os professores com dois balneários. Tendo 

ainda uma sala multiuso inerente ao pavilhão. Os recursos materiais existentes para a prática de 

Educação Física são bastante bons, existem cerca de 30 bolas de basquetebol, 30 de futebol, 30 

de andebol e 30 de voleibol, 6 postes e 3 redes de voleibol, 30 raquetes, 30 coletes e 30 

volantes de badminton, 6 redes e 8 postes de badminton, 10 arcos, cerca de 70 sinalizadores, 

10 cones, 2 balizas de andebol, 8 tabelas de basquetebol, cerca de 10 colchões de ginástica, 4 

bancos suecos, um minitrampolim, um plinto, blocos de partida para corridas de velocidade, 

testemunhos para corridas de estafetas, sistema de som para aulas de dança. 

 

 

O Grupo de Educação Física 

O grupo de Educação Física é formado por 11 professores, 8 do sexo masculino e 3 do sexo 

feminino. Existem professores com mais de 25 anos de experiência e outros com 10 ou menos. 

A maioria apresenta grande experiência ao nível da lecionação de aulas de Educação Física.  

 

 

2.2.3 Caracterização dos alunos  

 

A fase de expansão do ensino básico está globalmente a chegar ao fim, sendo o ciclo de 

estudos com maior expansão, neste momento, o do ensino secundário, e particularmente o do 

ensino profissional. Assim, o número de matrículas no 3º ciclo tem vindo a baixar 
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significativamente, devido sobretudo à redução da taxa de natalidade mas também ao 

alargamento da rede de escolar do concelho, incluindo a oferta educativa dos cursos de 

educação e formação de jovens. 

Em contrapartida, tem aumentado o número de matrículas no ensino secundário, 

havendo tendência para este crescimento se acentuar, contribuindo para inverter os índices 

elevados de saída precoce da escola, registados em 2001, no concelho de Ponte de Lima (63,1% 

dos indivíduos entre os 18 e 24 anos não tinham completado o ensino secundário e não se 

encontravam a frequentar a escola, verificando-se uma maior incidência deste fenómeno na 

população masculina). 

 

 

2.2.3.1 A minha turma 

 

A turma que me foi atribuída pertence ao 10º ano e é constituída por 25 alunos. 

É uma turma com doze alunas do sexo feminino e treze do sexo masculino e tem uma 

média de idades de 14,8 anos. 

O objetivo da caracterização da turma é conhecer os alunos quer no seu mundo dentro 

da escola como fora dela. 

Na generalidade, todos os alunos demonstraram empenho e cumpriram com as tarefas 

exigidas. O comportamento foi um dos aspetos mais positivos que eu destaco pela positiva, 

apesar de ser uma turma bastante conversadora, foi facilmente controlada. 

Os alunos tiveram uma boa integração e interação entre eles, e foi criado uma relação 

de profissionalismo entre alunos e Professor, senti que o respeito esteve sempre presente nas 

aulas e que o espirito de entre ajuda imperou na generalidade da turma. 

Revelaram-se sempre disponíveis para cooperar comigo tanto durante a aula como no 

final da mesma, apresentaram uma predisposição automática no que toca a auxiliar na execução 

das tarefas, nomeadamente ao arrumar o material.  

Para finalizar de referir que nesta turma não existe nenhum caso de alunos enquadrados 

no Decreto-lei 3/2008, ou seja, alunos com Necessidades Educativas Individuais. 
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3. REALIZAÇÃO DA PRÁTICA DE ENSINO SUPERVISIONADA 

3.1 ÁREA 1 – ORGANIZAÇÃO E GESTÃO DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM 

 

3.1.1 Conceção 
 

Um projeto pedagógico deve salientar nos alunos o respeito pelas regras e valores do dia-a-dia. 

Para que este seja produtivo e eficaz é necessário perceber a realidade dos alunos, ajustando os 

conteúdos aos mesmos.  

E é a partir daqui que o ensino tem início, ou seja, não se inicia apenas na prática, lecionando 

aos alunos, mas sim, na sua planificação. Uma boa planificação é o primeiro dos passos, para 

que os alunos possam vivenciar as melhores experiências. E para isso é necessário ter 

conhecimentos do que se irá abordar/planificar, ou seja, conhecimentos pedagógico e curricular. 

Assim, o conhecimento curricular compreende a entidade currículo como o conjunto de 

programas elaborados para o ensino de tópicos específicos e o conhecimento pedagógico, é o 

modo de formular e apresentar o conteúdo, de forma a torná-lo compreensível para os alunos.  

Assim, a consulta e análise reflexiva do Programa publicado pelo Ministério da Educação relativo 

à disciplina de Educação Física torna-se fundamental, para que através do conhecimento 

curricular e da sua aplicação prática, isto é, a experiência em situação real de ensino, surja 

então o conhecimento pedagógico, um conhecimento reformulado tendo em conta as condições 

em que este será abordado. O projeto educativo e o regulamento interno da escola permite 

compreender alguns princípios orientadores da escola. 

Ao longo deste ponto serão apresentados e refletidos os temas essenciais constituintes da nossa 

atividade enquanto professor para tornar possível a obtenção de estratégias de atuação 

necessárias, baseadas na reflexão, para um ensino eficaz da educação física na escola.  

Por definição “conceção” representa a capacidade, ato ou consequência de compreender, 

pressupõe pensamento e previsão, sendo o ponto de partida para a atuação prática do professor 

(Bento, 2003). Para que algo cresça é necessário uma preparação prévia que nos leve aos 

caminhos da abordagem sobre aquilo que será produzido. 
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3.1.2 Planeamento 

 

 

O planeamento sucede à conceção e após ter sido realizado o enquadramento adequado 

ao contexto escolar e a consequente consulta dos documentos anteriormente citados segue-se a 

planificação da nossa atuação. Todo o processo foi desenvolvido com um cuidado extremo 

baseado no Programa Nacional de Educação Física, no projeto educativo da escola, nas 

modalidades escolhidas para o 10º ano, na avaliação inicial dos alunos e nas condições da 

escola para a lecionação da Educação Física. Existe a crença de que são os programas que 

conferem qualidade ao ensino administrado pelo professor, contudo, segundo Mesquita & Graça 

(2011) a qualidade e quantidade de aprendizagem dos alunos é que reflete a qualidade dos 

programas.  

Tendo em conta a lógica progressiva do ensino, o seguimento do seu caráter processual 

e desenvolvimento temporal e para o professor decidir adequadamente, no que se refere à 

aplicação dos objetivos, matérias e métodos, aparece a necessidade de definir três áreas de 

planeamento que possibilitam um planeamento adequado, sendo elas: plano anual da turma, 

planificação das unidades didáticas e planos de aula. A unidade didática pode estar sujeita a 

alguma alteração, que pode resultar das análises críticas feitas após cada aula, onde refletimos 

sobre o que correu menos bem na aula, e os aspetos que se podem melhorar para que o 

processo ensino-aprendizagem seja cada vez melhor, e que motive os alunos, conseguindo 

assim que a aula tenha uma grande densidade motora, sem perder muito tempo nas transições 

e nas instruções. 

Cada professor deve planear todo o processo de Ensino, partindo de um sistema macro 

para o micro. Para Gandin (2010) planear é transformar a realidade na direção pretendida, 

dando certeza e precisão à ação com o intuito de aproximar uma realidade a um ideal. Para 

Bento (2003) o planeamento é uma tarefa muito importante que deve ser elaborada com muito 

rigor, pois será a base de toda atividade do professor, evitando planear separadamente as ações 

pedagógicas. 

O primeiro passo para a elaboração do meu plano anual foi a consulta do Projeto de 

Educação Física da escola pois constitui uma “referência fundamental para a orientação e 

organização do trabalho do conjunto dos professores e de cada um em particular (à escala 

plurianual e anual) (Programa nacional de Educação Física, 2001, p. 24). Neste documento 



11 

 

consultei de forma mais detalhada o planeamento anual para o 10º ano de escolaridade, pois a 

minha turma encontrava-se neste ano de ensino Secundário. Verifiquei as matérias que tive de 

abordar, assim como o número de aulas mínimas previstas para cada uma delas. O plano anual 

“é um plano de perspetiva global que procura situar e concretizar o programa de ensino no local 

e nas pessoas envolvidas. Os objetivos indicados para cada ano, no programa ou normas 

programáticas, são objeto de uma formulação avaliável e concreta para professores e alunos. 

Constitui, pois, um plano sem pormenores da atuação ao longo do ano, requerendo, no entanto, 

trabalhos preparatórios de análise e de balanço, assim como reflexões a longo prazo” (Bento, 

2003, p. 59).  

O planeamento funcionou como o guião, foi através dele que estabelecemos os objetivos 

que pretendíamos alcançar e o caminho que deveríamos seguir para o conseguir. Planear uma 

aula requer que seja sobre aquilo que existe, sobre o que se quer alcançar e com que meios se 

pretende alcançar (Oliveira, 2007) 

Finalmente, para que os objetivos propostos sejam cumpridos, é preciso tal como 

Albuquerque (1995) menciona, que o professor utilize uma linguagem breve e exata; colocando-

se de forma que esteja no raio visual de toda a turma; motivar os alunos para a tarefa; fazer o 

ponto de situação com o alunos, mostrando as suas dificuldades e aconselhando-o. 

A organização da minha escola também foi uma ajuda importante à planificação anual 

da turma, pois no início do ano, foi-nos dado o “roulement” da utilização dos espaços 

desportivos, o que nos permite saber qual o local onde vamos lecionar em cada dia, podendo 

programar as modalidades para o local específico. 

  Todo o planeamento elaborado teve a supervisão do professor cooperante, que me 

orientou em todo o processo, dando-me instruções e feedbacks importantes para o melhor 

planeamento do processo de ensino. 

 

3.1.3 Realização 
 

No que respeita à gestão da aula, é muito importante sequenciar metodologicamente a 

aula, de forma a promover o desenvolvimento progressivo dos alunos, ajustando sempre as 

matérias as suas capacidades. Com isto, pretende-se que os alunos estejam sempre motivados 

para a prática, desviando-os assim de comportamentos desviantes, que possam diminuir o 
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tempo de densidade motora dos alunos, estando assim estes sempre disponíveis para a prática 

o que irá aumentar o seu potencial de aprendizagem. 

 Na minha intervenção tentei fazer com que os alunos tivessem o maior tempo possível 

em atividade motora, para isso e para melhorar os tempos de transição foi importante uma boa 

instrução e demonstração. Na instrução, procurei sempre ser rápido e objetivo, preocupando-me 

mais com a demonstração, neste ponto e sempre que fosse possível procurei utilizar alunos na 

demonstração. Sempre que utilizei alunos nas demonstrações, utilizei os mais aptos ou os que 

já tinham bases nas modalidades em questão, procurando assim que as demonstrações fossem 

as mais precisas possíveis, contudo quando não existiam alunos que preenchessem os 

parâmetros que eu pretendia, era eu que realizava a demonstração. Outro ponto importante para 

ter mais tempo de atividade motora foi a forma como organizei os exercícios, procurando sempre 

que tivessem uma sequência e se possível utilizar a organização de uns para os outros fazendo 

pequenas alterações apenas.  

Deste modo ganhei bastante tempo útil nas aulas, pois com uma boa gestão do espaço, 

do material em conjunto com uma instrução, demonstração curta e objetiva, fiz com que as 

transições fossem mais rápidas e eficazes. 

Estes melhoramentos devem-se em grande parte às reuniões semanais com o professor 

cooperante, onde analisava as aulas e recebia bastantes feedbacks de como melhorar. 

Nas minhas aulas tentei sempre que houvesse um bom clima de aprendizagem, contudo 

no início tive algumas dificuldades com o cumprimento das regras e falta de empenho motor na 

aula. Esses problemas foram rapidamente solucionados com uma melhor explicação das regras 

de funcionamento das aulas de Educação Física e com conversas individualizadas com 

determinados alunos. Um ponto que fez melhorar o clima da aula foi o meu posicionamento face 

à turma, nomeadamente, circular pelo espaço e estando sempre atento a todas as situações. 

Esta foi uma característica que tive de melhorar rapidamente 

Para nos ajudar a gerir bem a aula, é também importante ter um bom sistema de 

instrução. A instrução surge como parte importante numa aula, pois a partir daqui podemos 

ganhar bastante tempo útil de aula. Uma boa instrução, com uma boa demonstração quando 

necessário, permite que os alunos percebam rapidamente a tarefa, não gastando tempo depois 

de iniciar o exercício com dúvidas que diminuam o ritmo da aula.  
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Relativamente ao clima e disciplina é muito importante conseguir conjugar os dois 

fatores, tendo sempre a aula controlada, e com um bom ambiente, o que facilitará a 

aprendizagem dos alunos. (Bento, 1997) Daí a importância do plano de aula, onde iremos 

especificar os objetivos e conteúdos para a aula, com uma parte inicial, fundamental e final, 

descrevendo em cada uma delas a metodologia e estratégias de ensino e critérios de êxito. 

Em todas as modalidades tentei introduzir os conteúdos de forma progressiva, ou seja, 

do mais simples para os mais complexos, de forma a facilitar a aprendizagem dos alunos e 

assim alcançar a sua consolidação mais facilmente. Tentei que a exercitação de cada elemento 

técnico introduzido fosse trabalhada nas aulas seguintes, possibilitando a correta aquisição e 

consolidação dos conteúdos e objetivos propostos (introdução – exercitação – consolidação). 

As condições e regras de segurança foram sempre tidas em conta, pois estas são 

fundamentais para prevenir acidentes, salvaguardando a integridade física dos alunos. “ As 

questões ligadas à segurança dos praticantes são, sem dúvida, importantes para quem ensina, 

e, por isso, o ajudante deve ter sempre em consideração que, se não for possível ajudar o aluno 

a fazer bem o exercício, o mais importante é impedir que se lesione ao fazê-lo. A integridade 

física e psíquica das crianças e jovens deve ser uma preocupação constante” (Araújo, 2003, 

p.14). 

 

 

3.1.4  Avaliação de Ensino 

 

O processo da avaliação é bastante sensível, sendo assim é fundamental que haja 

critérios rigorosos e imparcialidade nos momentos de apreciação dos alunos. Para Barlow 

(2006) avaliar é um processo de calcular com exatidão uma dada quantidade, em função de 

critérios bem definidos e, se for preciso com ajuda de aparelhos de medição. 

Os alunos ao longo do ano letivo foram avaliados através dos três tipos de avaliação, ou 

seja, diagnóstica, formativa e sumativa.  

A avaliação apresenta-se como um processo de extrema importância e o professor deve 

desde início estabelecer o que pretende avaliar e quais os critérios que vai usar. É essencial que 

os critérios utilizados sejam possíveis de serem cumpridos pelos alunos, ou seja, têm de ser 

previstas metas realistas e alcançáveis por parte dos discentes.  

Tal como esperava, o processo de avaliação é uma das tarefas mais difíceis que um 

professor pode ter, o docente tem que avaliar cada individualidade. (Marques, 1983). No que 
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toca a esta fase, ela divide-se em várias categorias, a Avaliação Diagnóstica, Avaliação Formativa 

e Avaliação Sumativa. 

No início de cada unidade didática realiza-se a Avaliação Diagnóstica, esta ação é para 

mim de extrema importância. Esta serve para analisar os alunos a realizarem cada um dos 

elementos que pretendo abordar, obtendo informações mais precisas acerca do nível da turma, 

e em especial, de casos particulares.  

Ao longo da unidade realiza-se Avaliação Formativa, é parte integrante do processo 

ensino-aprendizagem sendo-lhe conferido um papel imprescindível pelo seu carácter regulador. 

Este momento de avaliação aparece durante todo o processo. Pode-se dizer que se trata de uma 

contínua recolha de dados sobre a prestação dos alunos que vai auxiliar na regulação de todo o 

processo. Esta recolha é que nos vai mostrar claramente o estado de evolução na aprendizagem 

dos alunos e indicar a necessidade de modificar, ou não, as estratégias ou o planeamento. É 

neste contexto que a Avaliação Formativa tem a sua importância, já que nos permite 

acompanhar todo o processo ensino/aprendizagem, fazendo os ajustes necessários, quer ao 

nível dos conteúdos, quer ao nível dos objetivos.  

E na última aula de cada Unidade é realizada a Avaliação Sumativa, esta avaliação tem 

como finalidade classificar os alunos no final da unidade temática. Através da sua realização o 

professor pode observar os comportamentos dos alunos nos conteúdos abordados, de forma a 

aferir a sua progressão na aprendizagem e a consolidação dos conhecimentos. Por outro lado, é 

também um ponto de partida para a aquisição de um maior desempenho por parte do professor, 

já que, através de uma reflexão crítica, poderá aperceber-se dos aspetos positivos e negativos do 

processo de ensino- aprendizagem. A avaliação sumativa é realizada tendo por base os objetivos 

definidos bem como a evolução dos alunos durante a realização das aulas referentes à unidade 

temática em questão. Avaliar para mim não foi uma tarefa fácil, senti alguma dificuldade em 

algumas unidades didáticas pelo grau de exigência técnica que estas acarretavam, mas com a 

ajuda do professor cooperante consegui superar esta dificuldade. 

 No início de cada unidade didática realiza-se a avaliação diagnóstica; ao longo da 

unidade realiza-se avaliação formativa e na última aula de cada unidade é realizada a avaliação 

sumativa, onde se avalia se os alunos adquiriram ou não as competências lecionadas. A 

avaliação sumativa no final de cada período divide-se em 60% para o domínio psicomotor 
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(exercícios critério+jogo),10% para o domínio cognitivo (testes práticos + aptidão física) e 30% 

para o domínio sócio afetivo (assiduidade, pontualidade). 

O grupo de Educação Física da escola atribuiu as percentagens acima referidas, a cada 

domínio respetivamente, após várias “tentativas”, concluíram que o domínio cognitivo é de facto 

muito importante mas não desvalorizaram o domínio comportamental onde muitos alunos 

podem positivamente ou negativamente afetar a sua avaliação. 

Sarmento (2004) refere-se à observação como sendo um instrumento (inter)disciplinar 

que reflete as reações do professor na prestação do aluno, e que promove a capacidade de 

observar e avaliar o movimento do aluno. Após a observação, o professor deve traduzir em 

registos a maneira como os alunos executam os conteúdos administrados. 

É necessário que o professor tenha sensibilidade na forma como aplica o processo de 

avaliação de modo a não criar situações desconfortáveis para os alunos e para que os mesmos 

não se afastem do desporto. A avaliação não deve ter a intenção de expor os alunos a situações 

de constrangimento, tomando-se cuidado para que não acabe por afastar os alunos da prática 

das atividades propostas (Bratifische, 2003).  

Realizei  observações das aulas do meu colega de estágio e do nosso orientador, 

preenchendo a ficha de observação fornecida pela coordenadora da prática de ensino 

supervisionada.  

Todo este processo está a ser realizado com o apoio e orientação do professor 

cooperante. Considero que a planificação e a avaliação do ensino constituem os processos mais 

importantes para atingir, com sucesso, os objetivos. 

3.2 ÁREA 2 – PARTICIPAÇÃO NA ESCOLA E RELAÇÃO COM A COMUNIDADE 

 

Esta área engloba todas as atividades não letivas realizadas pelo grupo de Educação 

Física e pelo grupo de estágio. 

Relativamente às atividades que se irão realizar na escola, estas foram definidas pelo 

grupo de Educação Física.  
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Paralelamente com estas atividades e de acordo com o professor cooperante, 

acompanho os assuntos relacionados com a direção de turma do nosso orientador, de forma a 

tomar conhecimento das tarefas de um Diretor de Turma (DT). 

A participação em tão vastas atividades aumenta assim o leque de conhecimentos que 

podemos adquirir nesta nossa experiência, pois assim, temos a oportunidade de trabalhar com 

todos os professores do grupo de Educação Física, bem como, com um grande número de 

alunos, todos eles de anos diferentes, bem como vivenciar atividades que não fazem parte do 

dia-a-dia das nossas modalidades a lecionar. 

Além disso, as atividades realizadas pelos núcleos de estágios serão um desafio 

interessante, pois será necessário trabalho em grupo e consequentemente uma entreajuda entre 

os estagiários e simultaneamente com todo o grupo de Educação Física.  

Foi proposto participar ativamente na prova de corta mato que se realizou na escola, 

devido ao desempenho e participação ativa no mesmo foi proposto acompanhar os alunos da 

escola ao campeonato regional de corta mato que decorreu em caminha, foi uma experiencia 

muito enriquecedora. 

Paralelamente foi organizado um torneio de basquetebol no pavilhão municipal e estive 

encarregue de organizar a calendarização e alinhamentos, estabelecer regras e controlos de 

entusiamos e realizar algumas arbitragens. 

Por fim acompanhei quatro atletas do desporto escolar ao campeonato de ténis de mesa 

realizado em monção num sábado de manha, onde os jovens atletas dignificaram honrosamente 

o estabelecimento de ensino que representavam. 

Todas estas participações voluntárias e não obrigatórias foram realizadas com o maior 

dos prazeres e agradeço a confiança depositada em mim. 

Foi com muita pena que não foi possível realizar o seminário de desporto com a 

presença do atleta olímpico Limiano, Fernando Pimenta e seu treinador Hélio Lucas, mas 

infelizmente por incompatibilidade de agenda devido á proximidade dos campeonatos europeus 

não foi possível a sua presença. 
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3.3 ÁREA 3 - INVESTIGAÇÃO E DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL 

 

Deverá (ou não) a EF contar para a média de entrada no ensino superior? 

 Um estudo exploratório com estudantes do ensino secundário. 

 

3.3.1 Introdução 

 

Atualmente a média final no ensino secundário traduz extrema importância para um 

aluno que queira prosseguir estudos no ensino superior. Assim, revela-se crucial compreender se 

os alunos consideram se a disciplina de Educação Física deveria ou não contar para a média de 

entrada no ensino superior. 

Este trabalho irá incidir-se sobre está temática. 

Tal como a Matemática e Língua Portuguesa, a disciplina de Educação Física é das 

poucas áreas curriculares que se encontra nos programas nacionais desde o 1º ano de 

escolaridade do Ensino Básico até ao 12º ano de Escolaridade, de carácter obrigatório, 

revelando assim uma importância bastante significativa no desenvolvimento e formação global 

das crianças e jovens.  

Para o Conselho Nacional das Associações de Professores e Profissionais de Educação 

Física (CNAPEF) e para a Sociedade Portuguesa de Educação Física (SPEF) (2007) o programa 

de Educação Física do Secundário faz parte de uma lógica vertical que em conjunto constitui o 

currículo nacional da disciplina. Este está articulado com os outros níveis de ensino, ou seja, os 

ensinos básicos. Essa articulação está visível não só nos conteúdos, como nas finalidades e nas 

competências finais de cada ciclo de ensino. 

A Educação Física abrange grande diversidade de atividades físicas, como os jogos 

coletivos e individuais, os jogos tradicionais, as atividades rítmicas expressivas e as atividades de 

exploração da natureza, entre outros, sendo complementadas com a aptidão física e com o 

aprofundamento teórico da disciplina. (Marmeleiro e Gomes 2007).  
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3.3.2 Enquadramento Teórico 

 

O conceito de Educação Física 

 

Segundo os programas nacionais de Educação Física, as finalidades desta disciplina 

visam o desenvolvimento das habilidades motoras, das aprendizagens motoras e da aptidão 

física, de modo a melhorar a qualidade de vida, o bem-estar e a saúde; aplicar os princípios das 

diferentes atividades de forma a valorizar a cooperação, o fair play e ética desportiva, a 

responsabilidade coletiva e pessoal, a solidariedade, a consciência da preservação das condições 

essenciais ao desenvolvimento da atividade; estimular o gosto pela prática de atividade física 

como fator cultural e de conservação de saúde. (Jacinto, Carvalho, Comédias e Mira, 2001). 

Os baixos níveis de atividade física praticados pela população jovem são uma grande 

preocupação. Segundo vários autores há evidências que nos países industrializados existe um 

grande declínio ao nível da atividade física entre os 13 e os 18 anos de idade. (Sallis, 2000, 

citado por Pereira, I, 2013). As consequências são desastrosas: aumento da obesidade infantil e 

aumento da diabetes tipo II (Taylor & Ntoumanis, 2007). 

  A Carta Internacional de Educação Física e do Desporto elaborada pela United Nations 

Educational Scientific and Cultural Organization (UNESCO), no dia 21 de Novembro de 1978 em 

Paris, menciona que a prática da Educação Física é um direito fundamental a todos os 

indivíduos; a Educação Física é um elemento essencial no sistema educativo.  

 Tal como Sirard (2006), grande parte da literatura suporta os benefícios que a atividade 

física acarreta na vida dos jovens. A adoção antecipada de um estilo de vida ativo, incluindo a 

participação em programas desportivos, pode proporcionar benefícios para a saúde a longo 

prazo. (Sirard, A.H 38 p.696-703, 2006)   

A Educação Física é uma disciplina normalmente do agrado dos alunos, sendo vista de 

forma positiva, suscitando bastante interesse pela sua especificidade em relação às restantes 

disciplinas. 

Num estudo elaborado por Gonçalves (1998) verificou-se uma percentagem bastante 

elevada, pois 85,3% considera a Educação Física “importante” ou “muito importante” na 

formação e no processo educativo. 

Em outro estudo realizado em seis escolas Secundárias do concelho de Lisboa e Oeiras 

(Gonçalves, 1994, citado por Nunes, 1999) verificou-se que 12% dos alunos do sexo feminino e 
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22% do sexo masculino consideram a disciplina de Educação Física como a sua preferida. As 

percentagens anteriores perfazem um total de 17% da amostra. De referir ainda que 4% da 

amostra considera que a Educação Física não devia ser de carácter obrigatório. 

 Relativamente à importância da Educação Física quando comparada com outras 

disciplinas, Brandão (2002) verificou que mais de 50% dos alunos inquiridos apontam-na como 

uma área disciplinar menos importante. 

 Revela-se de extrema importância para os profissionais da Educação Física 

compreender a perceção que os alunos têm sobre a disciplina. Com este suporte de 

conhecimento os professores tem uma base de apoio no que diz respeito a motiva-los para as 

atividades, facilitando a planificação de aulas indo de encontro às suas necessidades, de forma a 

criar um maior envolvimento e participação dos alunos nas atividades curriculares. 

Segundo Petrica (1999), a perceção que os alunos têm acerca dos objetivos da 

Educação Física e do comportamento do professor, é um dos aspetos que influência a 

aprendizagem dos alunos.  

Tannehill e Zakrajev (cit. por Henrique e Januário, 2005) realizaram um estudo com 366 

alunos do ensino norte-americano e verificaram que, 57% dos alunos consideram a Educação 

Física uma disciplina importante para a sua formação. Nesse mesmo estudo, os autores 

concluíram que as razões principais pelas quais os alunos gostam da disciplina, é pelo seu lado 

social (interação com os colegas) e ajudar a manter a sua condição física. Na opinião destes 

alunos, os objetivos mais importantes da disciplina foram, melhorar a condição física, praticar 

desportos individuais e coletivos e jogos recreativos. 

Outro estudo de Lima, Albuquerque e Resende (2012) observou-se que 86% dos alunos 

do concelho de Viana do Castelo e 87% do concelho da Maia “gostam” ou “gostam muito” da 

disciplina de Educação Física. 

No seu estudo Oliveira (2012) verificou que 63,1% dos alunos acham que a Educação 

Física é muito importante para a sua formação e 32,3% acham que é importante.  

 

A Educação Física Curricular 

A disciplina de Educação Física é das poucas áreas curriculares, juntamente com a 

Matemática e Língua Portuguesa, que se encontra nos programas nacionais desde o 1º ano de 

escolaridade do Ensino Básico até ao 12º ano de Escolaridade, sendo de carácter obrigatório, 
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revelando a importância que esta disciplina tem no desenvolvimento e formação global das 

crianças e jovens.  

Segundo a Lei de Bases do Sistema Educativo, no seu artigo 2º, ponto 4, o objetivo da 

ação educativa visa um sistema que possa responder “às necessidades resultantes da realidade 

social, contribuindo para o desenvolvimento pleno e harmonioso da personalidade dos 

indivíduos, incentivando a formação de cidadãos livres, responsáveis, autónomos e solidários e 

valorizando a dimensão humana do trabalho” (Lei de Bases do Sistema Educativo, 1986, 

p.3068). Ainda no mesmo documento no artigo 3º, alínea B, salienta o facto do sistema 

educativo se organizar de forma a “contribuir para a realização do educando, através do pleno 

desenvolvimento da personalidade, da formação do carácter e da cidadania, preparando-o para 

uma reflexão consciente sobre os valores espirituais, estéticos, morais e cívicos e 

proporcionando-lhe um equilibrado desenvolvimento físico” (Lei de Bases do Sistema Educativo, 

1986, p.3068).  

Para o Conselho Nacional das Associações de Professores e Profissionais de Educação 

Física (CNAPEF) e para a Sociedade Portuguesa de Educação Física (SPEF) (2007) o programa 

de Educação Física do Secundário faz parte de uma lógica vertical que em conjunto constitui o 

currículo nacional da disciplina. Este está articulado com os ensinos básicos, tanto ao nível de 

conteúdos, como nas finalidades e nas competências finais de cada ciclo de ensino. 

Os currículos de Educação Física, segundo Marmeleiro e Gomes (2007), abrangem, os 

jogos coletivos e individuais, os jogos tradicionais, as atividades rítmicas expressivas e as 

atividades de exploração da natureza, entre outros, sendo completadas com a aptidão física e 

com os conhecimentos teóricos da disciplina.  

Visto existirem algumas diferenças entre o Programa do Ensino Regular e do Ensino 

Profissional é necessário compreender as perceções que cada um destes têm em relação à 

disciplina de Educação Física, nomeadamente no que diz respeito à carga horária, a forma como 

são organizadas as matérias e a forma como estas são avaliadas.  

No que diz respeito à carga horária que está estipulada, o Ensino Regular dispõe de três 

horas semanais (quatro blocos de 45 minutos), já para o Ensino Profissional estão estabelecidos 

apenas dois blocos de 45 minutos. Isto faz com que exista uma diferença nos objetivos por ciclo 

formativo/área de formação, nos objetivos das matérias curriculares e na forma como se 

processo o sistema de avaliação. Enquanto no Ensino Regular existe uma avaliação continua, 
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realizada ao longo do ano, obtendo os alunos uma nota final no culminar desse ano letivo, no 

Ensino Profissional, as matérias são lecionadas por módulos e estes são avaliados a cada um 

destes módulos individualmente, ou seja, os alunos do Ensino Profissional obtêm uma 

classificação a cada matéria curricular abordada. A diminuição da carga horária, a readaptação 

dos conteúdos e dos critérios de avaliação no ensino profissional comparativamente ao Ensino 

Regular, terá certamente implicações distintas na forma como os alunos percecionou a disciplina 

de Educação Física. 

Segundo os programas nacionais de Educação Física (Jacinto, Carvalho, Comédias e 

Mira, 2001), as finalidades desta disciplina visam o desenvolvimento da aptidão física, de modo 

a melhorar a qualidade de vida, o bem-estar e a saúde; aplicar os princípios das diferentes 

atividades de forma a valorizar a cooperação, o fair play e ética desportiva, a responsabilidade 

coletiva e pessoal, a solidariedade, a consciência da preservação das condições essenciais ao 

desenvolvimento da atividade; estimular o gosto pela prática de atividade física como fator 

cultural e de conservação de saúde.  

Quanto aos objetivos gerais comuns a todas as áreas, os autores acima mencionados 

referem que o programa da disciplina foi desenvolvido de modo a que os alunos: 1) participem 

ativamente nas atividades, atingindo o êxito de grupo e pessoal; 2) apliquem os conhecimentos 

sobre técnica, ética, participação e organização nas atividades selecionadas; 3) interpretem 

críticas e corretamente os acontecimentos das atividades físicas, interpretem a sua prática como 

fatores de elevação cultural dos praticantes e da comunidade; 4) interpretem os fenómenos da 

industrialização e poluição como fatores limitativos da prática das atividades físicas, da aptidão 

física e da saúde; 5) conheçam e apliquem as regras de higiene e segurança associadas à 

prática de atividade física e riscos associados; 6) conheçam e apliquem, de forma autónoma, os 

processos de manutenção da condição física; 7) elevem as capacidades condicionais (força, 

velocidade, resistência e flexibilidade), as capacidades coordenativas e destrezas do aluno.  

Para Pimentel e Nunes (2002) o programa de Educação Física deve ser igual para todas 

as escolas, no entanto, este possui dois ramos de conteúdos diferentes. Um desses ramos é 

igual a todas escolas e anos de escolaridade (matérias nucleares), o outro é adotado por cada 

escola, e é designado por matérias alternativas. 

Quanto ao ensino Secundário, e segundo Marmeleiro e Gomes (2007), o 10º ano de 

escolaridade é sobretudo um ano de revisões e de consolidação das matérias dos ensinos 
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básicos, de modo a que os alunos ou turmas possam recuperar em áreas com algumas 

dificuldades e também de modo adaptarem-se à mudança de escola e composição de turma. O 

11º e o 12º ano têm um caráter de melhoramento dos conteúdos programáticos. Nestes anos 

admite-se que as turmas escolham as matérias que pretendem aperfeiçoar, no entanto, com 

variedade e possibilidade de descoberta de outras atividades. Neste leque de matérias os alunos 

têm a possibilidade de escolherem duas matérias da Categoria B (Jogos Desportivos Coletivos), 

uma da Categoria C ou D (Ginástica ou Atletismo), uma da Categoria F (Dança) e duas da 

Categoria G (outras). 

No que se refere às normas de referência para o sucesso, segundo os programas 

nacionais da disciplina, no ensino secundário são consideradas as três áreas da disciplina para 

avaliação. Nas atividades físicas o aluno deve evidenciar competências de 3 níveis 

introdutórios e 3 níveis elementares nas matérias selecionadas, na aptidão física deve 

encontrar-se na zona saudável e deve revelar conhecimentos sobre o programa definidos pelo 

departamento da disciplina. 

O agrupamento das matérias para atingir as normas são as que integram o currículo do 

programa nacional, sendo que devem ser selecionados as modalidades das seguintes 

categorias: duas dos Jogos Desportivos Coletivos, uma de Atletismo ou Ginástica, uma de 

Dança e duas da categoria Outras (Raquetas, Combate, Natação, Patinagem, Atividades 

 

3.3.3 Objetivos  

 

O principal objetivo deste estudo foi perceber se os estudantes do ensino secundário 

consideram que a educação física deveria contar para a média do ensino superior. Como 

objetivos parcelares, procuramos igualmente saber qual: 

- A importância atribuída, pelos alunos, à Educação Física na formação ao nível do 

ensino secundário 

- A perceção que os alunos acham que os seus pais têm relativamente a importância da 

Educação Física 

- A comparação entre géneros  
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3.3.4 Metodologia 

 

 Amostra 

O estudo foi realizado numa escola pública secundária do distrito de Viana do castelo, 

situada numa zona suburbana. A amostra foi constituída por 65 alunos do 10º,11º e 12º ano, 

com idades compreendidas entre 15 e 18 anos com idade média 16,28 ± 0,93, que 

frequentaram aquela escola no ano letivo de 2014/2015.  

Da amostra total 42 (64,6%) são do sexo feminino e 23 (35,4%) do sexo masculino. 

 

No Quadro 1 é apresentado de forma detalhada as características da amostra quanto à 

idade, género e área de ensino 

 

 

 Instrumentos 

Neste estudo foi utilizado uma metodologia quantitativa/descritiva, tendo-se utilizado um 

questionário de aplicação direta como instrumento de pesquisa. 

Para analisar, identificar e compreender se a Educação Física deve ou não contar para a 

média de entrada no ensino superior foi adaptado o questionário de Tannehill e Zakrajsek 

(1994), traduzido e validado para português por Brandão (2002). 

 10º Ano 

(n=26) 

11º Ano 

(n=24) 

12º Ano 

(n=15) 

Total 

(n=65) 

 Idade  

Média Desvio Padrão 15,58 0,64 16,29 0,55 17,47 0,52 16,28 0,93 

Mínimo 15 15 17 15 

Máximo 17 17 18 18 

 Género  

Masculino 12 (46,15%) 9 (37,5%) 2 (13,3%) 23 (35.4%) 

Feminino 14 (53,85%) 15 (62,5%) 13 (86.7%) 42 (64.6%) 

 Curso  

Ciências e Tecnologias 26 24 15 65 

Tabela 1 - Caraterização da amostra 
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O questionário é composto por treze questões, agrupados em 3 áreas, dados 

biográficos, perceções e atitudes sobre a Educação Física, preferências sobre as matérias 

curriculares e qual a sua preferência e a importância que atribuem à disciplina. 

Os dados biográficos são analisados nas questões 1, 2, 3, 5 que abordam atributos 

pessoais de cada aluno: género, idade, ano de escolaridade e curso que frequentam e qual o 

seu presente e passado desportivo. 

As perceções e atitudes sobre a Educação Física são debatidas nas questões 4, 6, 8, 9. 

Para esse efeito, os inquiridos deveriam situar a sua opinião numa escala de Likert com cinco 

opções de resposta para cada item, desde 1 – “não gosto” até 5 – “gosto muito”, para a 

questão 4, de 1 – “muito fraco” até 5 – “muito bom”, para a questão 6 e de 1 – “sem 

importância” até 5 – “muito importante”, para a questão 8 e 9. 

Na pergunta 7, os alunos realizam uma escala de 1 a 5, sobre a perceção do que as 

aulas de Educação Física deveriam ser e no que contribuem na realidade onde, 1 significa 

“discordo totalmente” e 5 “concordo totalmente”. 

A questão 10 aborda a opinião relativamente à classificação da disciplina de educação 

física se influência, “positivamente” ou “negativamente”, em termos gerais, a média de entrada 

dos alunos no ensino superior. 

Na questão 11 o aluno pode optar entre três disciplinas (Língua Estrageira, Filosofia, 

Educação Física) para que uma delas deixe de contar para a média de entrada no ensino 

superior.  

Na questão 12, os alunos devem objetivamente responder se a Educação física deve 

contar para a média de entrada no ensino superior. Em caso de resposta afirmativa devem na 

questão 13 comparar a Educação Física com as outras disciplinas do currículo no que diz 

respeito à importância e à preferência. Para isso, os alunos deveriam situar a sua opinião numa 

escala de Likert em que 1 significa “muito menos importante” e 5 “muito mais importante” e, 

na questão 11, 1 significa “muito menor” e 5 “muito maior”. 

            

  Procedimentos 

O questionário foi aplicado primeiramente a uma turma e reaplicado passado sete dias, 

de forma a testar a sua fidelidade (teste-reteste), e perceber eventuais dificuldades ou dúvidas no 

preenchimento do questionário e reajustá-lo caso fosse necessário. Depois destas correções foi 

dado a preencher a dois experts do ensino superior. Após este procedimento, foi solicitado a 
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todos os professores do grupo de educação física um espaço nas suas aulas para os alunos 

preencherem o referido questionário. Previamente a este processo, foi efetuada uma breve 

explicação sobre o questionário, evidenciando a importância deste, qual era o seu objetivo e 

ressalvando sempre que o questionário era pessoal e confidencial. 

A recolha de dados foi feita durante o 3º período, no mês de maio de 2015. 

 

Tratamento de Dados 

O tratamento de dados deste estudo foi realizado através do programa estatístico SPSS 

(Statistical Package for the Social Sciences), versão 22 para o Windows. Na análise dos dados foi 

utilizada a estatística descritiva (frequências absolutas, relativas, mediana) e o teste Kruskall-

Wallis para comparar a perceção dos alunos dos diferentes anos curriculares. O nível de 

significância foi mantido em 5%. 

 

3.3.5 Resultados 

 

O gráfico abaixo representa o tipo de atividade física que o aluno pratica fora da 

disciplina de Educação Física, nomeadamente o desporto escolar, desporto federado e atividades 

físicas lúdica. 

 

Figura 1- Tipo de Atividade Física fora da disciplina de Educação Física 

Relativamente aos resultados obtidos podemos considerar que as atividades mais 

praticadas fora da disciplina são as que têm um carácter lúdico, como a corrida, caminhadas, 
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ginásio, bicicleta (58%), seguindo-se o desporto federado (38%), e por último o desporto escolar 

(19%). 

Ao comparar os anos de escolaridade observa-se que os alunos do 10º ano praticam 

menos desporto federado que os do 11º ano e mais que os do 12º ano. 

Relativamente ao desporto escolar, os alunos do 12º ano são os que mais praticam, 

seguidos dos alunos do 10º ano e por último os do 11º ano. 

Na prática de atividades físicas lúdicas atenta-se que os alunos do 12º ano são os 

maiores praticantes, seguidos dos alunos do 10º ano e por último os do 11º ano. 

 

O Quadro 2 apresenta os resultados relativos ao gosto que os alunos têm face à disciplina de 

Educação Física 

*p <0.05 para o teste Kruskall-Wallis 

Tabela 2 – Nível de importância atribuído à disciplina de Educação Física 

 

Globalmente pode concluir-se que a disciplina de Educação Física é considerada 

importante pelos alunos, de destacar que registamos diferenças estaticamente significativa 

(p=.035) entre os anos de escolaridade no que se refere ao gosto pela disciplina os alunos do 10 

ºano 61,5% parecem gostar mais comparativamente aos alunos do 11ºano 54,2 % e 

respetivamente dos alunos do 12ºano que parecem ser os que gostam menos 46,7%. 

De salientar também que os alunos do 10º ano que consideram o “gosto muito”, são 

também os que consideraram em maior valor 7.7% o “não gosto”, contratando com os valores 

de 0.0% dos 11º e 12º anos. 

 Estes resultados corroboram com o estudo de Nunes (1999) onde se verificou que uma 

grande maioria gosta muito da disciplina (70,6%), uma pequena percentagem declarou gostar 

Gostas da aula de 
Educação Física? 

Nível de importância Md 

p 
Não 

gosto 
Gosto 
Pouco 

Indiferente Gosto 
Gosto 
muito 

  

% (n) % (n) % (n) % (n) % (n) 
[intervalo 

interquartil] 

Ano de escolaridade 
 

  

10º Ano 7.7 (2) 0.0 (0) 11.5 (3) 19.2 (5) 61.5 (16) 4 [2-4] 

.035* 11º Ano 0.0 (0) 4.2 (1) 12.5 (3) 29.2 (7) 54.2 (13) 3 [2-4] 

12º Ano 0.0 (0) 0.0 (0) 20.0 (3) 33.3 (5) 46.7 (7) 2 [2-4] 

Género 
Masculino 4.3 (1) 0.0 (0) 8.7 (2) 8.7 (2) 78.3 (18) 4 [4] 

.304 
Feminino 2.4 (1) 2.4 (1) 16.7 (7) 35.7 (15) 42.9 (18) 4 [4] 
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assim-assim (26,8%), apenas 1,7% disse gostar pouco e 0,9% afirmou não gostar nada da 

disciplina. Num outro estudo conduzido por Lima, Albuquerque e Resende (2012) observou-se 

que 86% dos alunos do concelho de Viana do Castelo e 87% do concelho da Maia “gostam” ou 

“gostam muito” da disciplina de Educação Física. 

Entre os géneros também verificamos diferenças estatisticamente significativas (p=.304) 

sendo que 78,3 % dos rapazes responderam “gosto muito” em comparação com os 42,9% das 

raparigas.  

No quadro 3 é apresentada a opinião dos alunos relativamente ao seu desempenho na 

disciplina de Educação física. 

 

Entre anos de escolaridade não se verificam diferenças estatisticamente significativas. 

Os resultados dos alunos do 10º ano apresentam percentagens maiores nas escalas “razoável e 

“Bom” com 34,6%. Relativamente ao 11º ano a escala “Bom” é a que mais se destaca com 

50%. Os alunos do 12º ano também apresentam a maior percentagem nas escalas “Razoável” e 

“Bom” com 40%. 

Tabela 3- Perceção dos alunos sobre o seu desempenho na disciplina de Educação Física 

Enquanto aluno, como te 
consideras em relação à E.F.? 

Nível de desempenho 
  

p 
Md 

Muito 
fraco 

Fraco Razoável  Bom 
Muito 
bom 

[intervalo 
interquartil] 

% (n) % (n) % (n) % (n) % (n)   

Ano de escolaridade 
 

  

10º Ano 7.7 (2) 3.8 (1) 34.6 (9) 34.6 (9) 19.2 (5) 4 [3-4] 

.176 11º Ano 0.0 (0) 8.3 (2) 25.0 (6) 50.0 (12) 16.7 (4) 3 [3-4] 

12º Ano 0.0 (0) 13.3 (2) 40.0 (6) 40 (6) 6.7 (1) 3 [3-4] 

Género 

Masculino 4.3 (1) 0.0 (0) 21.8 (5) 47.8 (11) 26.1 (6) 4 [4] 
.360 

Feminino 2.4 (1) 12.0 (5) 38.1 (16) 38.1 (16) 9.5 (4) 4 [4] 

*p <0.05 para o teste Kruskall-Wallis 
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Relativamente aos géneros também não se verificou diferenças estatisticamente 

significativas. Os alunos do género masculino consideraram em maior valor a opção “Bom” á 

disciplina 47,8% contrastando com “Muito fraco” 4,3%. 

 Nas raparigas, 38,1,% consideram-se de forma igual as opções “Razoáveis” e “Bom” 

40,1% “Boas” alunas. Conclui-se que os rapazes consideram-se melhores alunos nesta disciplina 

que as raparigas. 

O Quadro 4 reporta os objetivos que os alunos consideraram ser mais importantes na 

Educação Física. 

 

Eu penso que a Educação 
Física deveria: 

Nível de importância Md 

p 
Discordo 

totalmente 
Não 

concordo 
Concordo 

parcialmente 
Concordo 

Concordo 
Totalmente 

[intervalo 
interquartil] 

% (n) % (n) % (n) % (n) % (n)   

Melhorar a minha 
condição física. 

10º 0.0 (0) 0.0 (0) 3.8 (1) 36.9 (7) 69.2 (18) 2 [2-3] 

.163 11ª 0.0 (0) 0.0 (0) 4.2 (1) 37.5 (9) 58.3 (14) 2 [2-3] 

12º 0.0 (0) 6.7 (1) 13.3 (2) 20.0 (3) 60.0 (9) 3 [2-3] 

Total 0.0 (0) 1.5 (1) 6.2 (4) 29.2 (19) 63..1 (41)     

Ensinar-me a 
praticar desportos 
coletivos. 

10º 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 42.3 (11) 57.7 (15) 1 [1-3] 

.324 11º 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 33.3 (8) 66.7 (16) 1 [1-3] 

12º 0.0 (0) 13.3 (2) 0.0 (0) 53.3 (8) 33.3 (5) 3 [1-3] 

Total 0.0 (0) 3.1 (2) 0.0 (0) 41.5 (27) 55.4 (36)     

Ensinar-me a 
praticar desportos 
individuais 

10º 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 50.0 (13) 50.0 (13) 1 [1-3] 

.361 11º 0.0 (0) 0.0 (0) 33.3 (8) 33.3 (8) 33.3 (8) 2 [1-3] 

12º 20.0 (3) 0.0 (0) 6.7 (1) 46.7 (7) 26.7 (4) 3 [1-3] 

Total 4.6 (3) 0.0 (0) 13.8 (9) 43.1 (28) 38.5 (25)     

Ensinar-me dança e 
expressividade do 
corpo 

10º 0.0 (0) 19.2 (5) 15.4 (4) 23.1 (6) 42.3 (11) 3 [3-4] 

.159 11º 8.3 (2) 25.0 (6) 33.3 (8) 29.2 (7) 4.2 (1) 4 [3-4] 

12º 0.0 (0) 26.7 (4) 26.7 (4) 40.0 (6) 6.7 (1) 3 [3-4] 

Total 3.1 (2) 23.2 (15) 24.6 (16) 29.2 (19) 21.5 (14)     

Ensinar-me jogos 
recreativos 

10º 0.0 (0) 7.7 (2) 19.2 (5) 38.5 (10) 34.6 (9) 3 [3] 

.468 11º 0.0 (0) 8.3 (2) 29.2 (7) 54.2 (13) 8.3 (2) 3 [3] 

12º 0.0 (0) 26.7 (4) 46.7 (7) 20.0 (3) 6.7 (1) 3 [3] 

Total 0.0 (0) 12.9 (8) 29.2 (19) 40.0 (26) 18.5 (12)     

Ensinar-me 
atividades de 
exploração da 
Natureza 

10º 0.0 (0) 15.4 (4) 15.4 (4) 34.6 (9) 34.6 (9) 3 [3-4] 

.347 11º 0.0 (0) 25.0 (6) 20.8 (5) 41.7 (10) 12.5 (3) 3 [3-4] 

12º 6.7 (1) 20.0 (3) 33.3 (5) 26.7 (4) 13.3 (2) 4 [3-4] 
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Total 1.5 (1) 20.0 (13) 21.5 (14) 35.4 (23) 21.5 (14)     

Ensinar-me outras 
atividades de ar 
livre e de fitness 

10º 11.5 (3) 0.0 (0) 7.7 (2) 42.3 (11) 38.5 (10) 4 [3-4] 

.251 11º 4.2 (1) 8.3 (2) 8.3 (2) 25.0 (6) 54.2 (13) 4 [3-4] 

12º 0.0 (0) 13.3 (2) 33.3 (5) 26.7 (4) 26.7 (4) 3 [3-4] 

Total 6.2 (4) 6.2 (4) 13.8 (9) 32.3 (21) 41.5 (27)     

Ensinar-me os 
princípios da ética 
e espírito 
desportivo 

10º 3.8 (1) 3.8 (1) 11.5 (3) 34.6 (9) 46.2 (12) 4 [2-4] 

.137 11º 0.0 (0) 0.0 (0) 8.3 (2) 41.7 (10) 50.0 (12) 2 [2-4] 

12º 0.0 (0) 6.7 (1) 6.7 (1) 33.3 (5) 53.3 (8) 3 [2-4] 

Total 1.5 (1) 3.1 (2) 9.23 (6) 36.9 (24) 49.2 (32)     

Ensinar-me a ter 
iniciativa. ser 
autónomo e 
responsável 

10º 0.0 (0) 3.8 (1) 7.7 (2) 42.3 (11) 46.2 (12) 3 [2-3] 

.059 11º 0.0 (0) 0.0 (0) 4.2 (1) 50.0 (12) 45.8 (11) 2 [2-3] 

12º 0.0 (0) 6.7 (1) 6.7 (1) 33.3 (5) 53.3 (8) 3 [2-3] 

Total 0.0 (0) 3.1 (2) 6.2 (4) 43.1 (28) 47.7 (31)     

Ensinar-me a 
cooperar e 
socializar com os 
colegas 

10º 3.8 (1) 0.0 (0) 3.8 (1) 42.3 (11) 50.0 (13) 4 [2-4] 

.096 11º 0.0 (0) 0.0 (0) 8.3 (2) 29.2 (7) 62.5 (15) 2 [2-4] 

12º 0.0 (0) 6.7 (1) 6.7 (1) 20.0 (3) 66.7 (10) 3 [2-4] 

Total 1.5 (1) 1.5 (1) 6.2 (4) 32.3 (21) 58.5 (38)     

*p <0.05 para o teste Kruskall-Wallis 

Tabela 4- Perceção dos alunos sobre os objetivos da disciplina de Educação Física 

                

De uma forma geral, os alunos concordam com todos os parâmetros apresentados, 

registando-se maiores percentagens na escala “concordo totalmente” nas opções melhorar a 

condição física (63,1%), ensinar-me a cooperar e socializar com os colegas (58,5%), ensinar-me 

a praticar desportos coletivos (55,4 %). 

 Ensinar-me os princípios da ética e espírito desportivo (49,2%) e Semelhantes 

resultados foram encontrados no estudo de Brandão (2002), pois constatou que os parâmetros 

ensinar a praticar desportos coletivos, melhorar a Condição Física, ensinar técnicas de desportos 

coletivos, ensinar técnicas de desportos individuais e ensinar a praticar Desportos Individuais, 

foram os mais mencionados pelos alunos. Já no estudo de Gonçalves (1993) citado por Nunes 

(1999), os alunos consideram como mais importantes o “beneficiar a saúde e melhorar a 

condição física” (42%), “divertirem e descontraírem” (21%) e a “oportunidade com o sexo oposto 

num convívio diferente das outras salas” (18%). 
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O Quadro 5 reporta a perceção dos alunos sobre os contributos da Educação Física.  

  Nível de importância Md 

p 

Na realidade. as aulas 
de E. F. contribuem 
para: 

Discordo 
totalmente 

Não 
concordo 

Concordo 
parcialmente 

Concordo 
Concordo 

Totalmente 
  

  
% (n) % (n) % (n) % (n) % (n) 

[intervalo 
interquartil] 

Melhorar a 
minha 
condição 
física. 

10º 3.8 (1) 0.0 (0) 3.8 (1) 30.8 (8) 61.5 (16) 4 [3-4] 

.405 11º 0.0 (0) 4.2 (1) 29.2 (7) 50.0 (12) 16.7 (4) 3 [3-4] 

12º 0.0 (0) 20.0 (3) 20.0 (3) 26.7 (4) 33.3 (5) 3 [3-4] 

Total 0.0 (0) 6.2 (4) 16.9 (11) 36.9 (24) 38.5 (25)     

Ensinar-me a 
praticar 
desportos 
coletivos. 

10º 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 26.9 (7) 73.1 (19) 1 [1-3] 

.315 11º 0.0 (0) 4.2 (1) 20.8 (5) 29.2 (7) 45.8 (11) 3 [1-3] 

12º 0.0 (0) 0.0 (0) 13.3 (2) 53.3 (8) 33.3 (5) 2 [1-3] 

Total 0.0 (0) 1.5 (1) 10.8 (7) 33.8 (22) 53.8 (35)     

Ensinar-me a 
praticar 
desportos 
individuais 

10º 0.0 (0) 0.0 (0) 3.8 (1) 38.5 (10) 57.7 (15) 2 [2-3] 

.412 11º 0.0 (0) 4.2 (1) 33.3 (8) 41.7 (10) 20.8 (5) 3 [2-3] 

12º 0.0 (0) 20.0 (3) 6.7 (1) 40.0 (6) 33.3 (5) 3 [2-3] 

Total 0.0 (0) 6.2 (4) 15.4 (10) 40.0 (26) 38.5 (25)     

Ensinar-me 
dança e 
expressividade 
do corpo 

10º 19.2 (5) 11.5 (3) 0.0 (0) 30.8 (8) 38.5 (10) 4 [4] 

.706 11º 37.5 (9) 25.0 (6) 20.8 (5) 12.5 (3) 4.2 (1) 4 [4] 

12º 20.0 (3) 26.7 (4) 33.3 (5) 13.3 (2) 6.7 (1) 4 [4] 

Total 26.2 (17) 20.0 (13) 15.4 (10) 20.0 (13) 18.5 (12)     

Ensinar-me 
jogos 
recreativos 

10º 0.0 (0) 0.0 (0) 19.2(5) 46.2 (12) 34.6 (9) 2 [2-4] 

.763 11º 20.8 (5) 20.8 (5) 29.2 (7) 16.7 (4) 12.5 (3) 4 [2-4] 

12º 0.0 (0) 46.7 (7) 26.7 (4) 20.0 (3) 6.7 (1) 3 [2-4] 

Total 7.7 (5) 18.5 (12) 24.6 (16) 29.2 (19) 20.0 (13)     

Ensinar-me 
atividades 
físicas de 
exploração da 
Natureza 

10º 11.5 (3) 15.4 (4) 11.5 (3) 34.6 (9) 23.1 (6) 4 [4] 

.778 11º 41.7 (10) 16.7 (4) 25.0 (6) 12.5 (3) 4.2 (1) 4 [4] 

12º 33.3 (5) 46.7 (7) 13.3 (2) 0.0 (0) 6.7 (1) 4 [4] 

Total 27.7 (18) 23.1 (15) 16.9 (11) 18.5 (12) 12.9 (8)     

Ensinar-me 
outras 
atividades de 
ar livre e de 
fitness 

10º 15.4 (4) 19.2 (5) 3.8 (1) 38.5 (10) 23.1 (6) 4 [4] 

.693 11º 41.7 (10) 25.0 (6) 12.5 (3) 16.7 (4) 4.2 (1) 4 [4] 

12º 40.0 (6) 40.0 (6) 0.0 (0) 6.7 (1) 13.3 (2) 4 [4] 

Total 30.8 (20) 26.2 (17) 6.2 (4) 23.1 (15) 13.8 (9)     

Ensinar-me os 
princípios da 
ética e espírito 
desportivo 

10º 3.8 (1) 0.0 (0) 11.5 (3) 30.8 (8) 53.8 (14) 4 [3-4] 

.195 11º 0.0 (0) 4.2 (1) 16.7 (4) 50.0 (12) 29.2 (7) 3 [3-4] 

12º 0.0 (0) 6.7 (1) 20.0 (3) 46.7 (7) 26.7 (4) 3 [3-4] 

Total 1.5 (1) 3.1 (2) 15.4 (10) 41.5 (27) 38.5 (25)     



31 

 

Ensinar-me a 
ter iniciativa, 
ser autónomo 
e responsável 

10º 0.0 (0) 0.0 (0) 11.5 (3) 50.0 (13) 38.5 (10) 2 [2-2] 

.170 11º 0.0 (0) 0.0 (0) 29.2 (7) 33.3 (8) 37.5 (9) 2 [2-2] 

12º 0.0 (0) 0.0 (0) 33.3 (5) 40.0 (6) 26.7 (4) 2 [2-2] 

Total 0.0 (0) 0.0 (0) 23.1 (15) 41.5 (27) 35.4 (23)     

Ensinar-me a 
cooperar e 
socializar com 
os colegas 

10º 3.8 (1) 0.0 (0) 0.0 (0) 34.6 (9) 61.5 (16 4 [2-4] 

.146 11º 0.0 (0) 0.0 (0) 16.7 (4) 45.8 (11) 37.5 (9) 2 [2-4] 

12º 0.0 (0) 0.0 (0) 13.3 (2) 40.0 (6) 46.7 (7) 2 [2-4] 

Total 1.5 (1) 0.0 (0) 9.23 (6) 40.0 (26) 49.2 (32)     

*p <0.05 para o teste Kruskall-Wallis 

Tabela 5 - Perceção dos alunos sobre os contributos da Educação Física 

Em termos totais, as maiores percentagens em quase todos os parâmetros estudados 

verificam-se no nível de importância “concordo”, o que significa que os alunos percecionam que 

a Educação Física contribui para desenvolver todos os parâmetros apresentados. No entanto, os 

alunos atribuem mais importância aos parâmetros ensinar-me a praticar desportos coletivos 

(53,8%) e ensinar-me a coopera e socializar com os colegas (49,2%). No parâmetro ensinar-me 

outras atividades de ar livre e de fitness observamos a maior escolha percentual de 30.9% no 

que diz respeito a escala de importância “discordo totalmente”. 

 

Figura 2 – Nível de importância atribuída, pelos alunos, à Educação Física na sua formação no 

Secundário 

Quando questionamos os alunos relativamente á importância que a Educação Física 

assume na sua formação ao nível do secundário, dos 65 inquiridos a maioria (60%) respondeu 

que considera “muito importante” e “Importante”. Em contrapartida 18,5% responderam que 

era “algo importante” e 21,5% acha que a educação física é “ pouco importante” e “sem 

importância ”. 
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Na figura 3 podemos comparar os níveis de importância, dada à disciplina de Educação 

Física, entre os alunos do 10º e 12º ano. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3 – Nível de importância atribuída, pelos alunos do 10º e 12º ano, à Educação Física na sua 

formação no Secundário 

 

Relativamente aos anos de escolaridade os do 10ºano (69,3%) e os do 12º ano (46,7%) 

consideram a disciplina de Educação Física “importante” e “muito importante”. 

Como se pode verificar, 23,1% dos alunos do 10ºano e 33,33% dos alunos dos alunos 

do 12ºano consideram “pouco importante” e “sem importância” a disciplina de Educação Física. 

Para o nível de “algo importante” responderam 6,7% do 10º ano e 20% do 12ºano. 

Podemos concluir que a maioria dos alunos considera a disciplina muito importante tal 

como constatamos em outros estudos comparativos, no estudo de Brandão (2002), 46,45% dos 

alunos consideraram a Educação Física “importante” e “muito importante”, 25,67% “menos 

importante” e 27,87% atribuíram-lhe um nível intermédio de importância. Num outro estudo 

conduzido por Gonçalves (1998) verificou-se uma percentagem bastante elevada, pois 85,3% 

consideraram que a Educação Física é “importante” ou “muito importante” na sua formação e 

processo educativo. 
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Na figura 4 podemos analisar, numa percentagem da amostra total, a perceção dos 

alunos em relação ao que os pais acham sobre a importância da disciplina da Educação Física. 

 

 

Figura 4 – Perceção dos alunos em relação ao que os pais acham da disciplina de Educação 

Física 

 

Ao analisar a questão acima referida verificamos que, grande maioria (53,9%) considera” 

importante “ e “muito importante”, 18.5% considera “algo importante”, enquanto 27,7% 

considera que os pais acham a Educação Física “sem importância e “pouco importante”. 

 

Quando o aluno tem o poder de escolha e seleção da disciplina que não deveria contar 

para a média de entrada no ensino superior, podemos verificar no gráfico 5 que a esmagadora 

maioria (65%) dos alunos escolheria a disciplina de Filosofia, em segundo lugar surge a 

disciplina de Educação Física (29%) e por fim a disciplina de Língua estrangeira (6%). 

 

 

Figura 5 – Disciplina que não deveria contar para a média de entrada para o ensino superior 
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O gráfico 6 representa a questão que dá nome ao projeto de investigação, com o 

objetivo de compreender a opinião dos alunos, se a disciplina de Educação Física deve (ou não) 

contar para a média de entrada no ensino superior. 

 

 

Figura 6- a opinião dos alunos, se a disciplina de Educação Física deve (ou não) contar para a média de 

entrada no ensino superior 

 

Relativamente a esta questão os alunos foram perentórios nas suas respostas e a 

esmagadora maioria (62%) respondeu que a disciplina de educação Física deveria contar para a 

média de entrada no ensino superior. 

 

Após esta análise decidimos comparar esta questão relativamente ao género, de forma a 

perceber se as opiniões diferem em grande número.  

 

Figura 7 – A diferença entre géneros se a disciplina de Educação Física deve (ou não) contar 

para a média de entrada no ensino superior 
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O gráfico acima representado mostra-nos que os rapazes (91%) consideram que a 

disciplina de educação Física deveria contar para a média de entrada no ensino superior 

contrariamente às raparigas (45%). 

 

 

O gráfico 8 analisa de uma forma mais pormenorizada os anos de escolaridade sobre a 

mesma temática em questão. 

 

 

Figura 8 – A diferença entre anos de escolaridade se a disciplina de Educação Física deve (ou 

não) contar para a média de entrada no ensino superior 

 

 

Assim sendo, verificamos que em relação ao 10º ano 80,8% diz que a disciplina de 

Educação Física deve contar e 19,2 % diz que não. No 11ºano as respostas verificadas não 

revelaram uma diferença muito acentuada, obtendo 54,2% dizendo que deve contar e 45,8% que 

não deve contar. Contrariando a tendência de resposta dos anos anteriores a maioria dos alunos 

do 12º ano (60%) consideraram que a disciplina de Educação Física não deveria contar para a 

média de entrada no ensino superior. 
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No Quadro 6 observamos a importância da Educação Física comparada com outras disciplinas 

académicas. 

  Nível de importância 

Qual a importância da Educação 
Física relativamente às seguintes 
disciplinas? 

Muito menos 
importante 

Menos 
importante 

Com o mesmo 
grau de 

importância  

Mais 
importante 

 
 

Muito mais 
importante 

  
 

  
% (n) % (n) % (n) % (n) % (n) 

Matemática 

10º 3.8 (1) 3.8 (1) 7.7 (2) 53.8 (14) 30.8 (8) 

11º 0.0 (0) 4.2 (1) 20.8 (5) 33.3 (8) 41.7 (10) 

12º 0.0 (0) 6.7 (1) 6.7 (1) 13.3 (2) 73.3 (11) 

Total 1.5 (1) 4.6 (3) 12.9 (8) 36.9 (24) 44.6 (29) 

Português 

10º 3.8 (1) 3.8 (1) 11.5 (3) 65.4 (17) 15.4 (4) 

11º 0.0 (0) 4.2 (1) 29.2 (7) 41.7 (10) 25.0 (6) 

12º 0.0 (0) 0.0 (0) 26.7 (4) 33.3 (5) 40.0 (6) 

Total 1.5 (1) 3.1 (2) 21.5 (14) 49.2 (32) 24.6 (16) 

História 

10º 23.1 (6) 30.8 (8) 26.9 (7) 0.0 (0) 19.2 (5) 

11º 4.2 (1) 8.3 (2) 37.5 (9) 37.5 (9) 12.5 (3) 

12º 6.7 (1) 20.0 (3) 26.7 (4) 26.7 (4) 20.0 (3) 

Total 12.9 (8) 20.0 (13) 30.8 (20) 20.0 (13) 16.9 (11) 

Língua estrangeira 

10º 7.7 (2) 3.8 (1) 19.2 (5) 50.0 (13) 19.2 (5) 

11º 0.0 (0) 4.2 (1) 37.5 (9) 41.7 (10) 16.7 (4) 

12º 0.0 (0) 13.3 (2) 26.7 (4) 33.3 (5) 26.7 (4) 

Total 3.1 (2) 6.2 (4) 27.7 (18) 43.1 (28) 20.0 (13) 
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Biologia/ geologia 

10 0.0 (0) 0.0 (0) 30.8 (8) 42.3 (11) 26.9 (7) 

11º 0.0 (0) 0.0 (0) 16.7 (4) 41.7 (10) 41.7 (10) 

12º 0.0 (0) 6.7 (1) 0.0 (0) 33.3 (5) 60.0 (9) 

Total 0.0 (0) 1.5 (1) 18.5 (12) 40.0 (26) 40.0 (26) 

Física/Química 

10º 0.0 (0) 15.4 (4) 15.4 (4) 46.2 (12) 23.1 (6) 

11º 0.0 (0) 0.0 (0) 12.5 (3) 25.0 (6) 62.5 (15) 

12º 0.0 (0) 6.7 (1) 6.7 (1) 20.0 (3) 66.7 (10) 

Total 0.0 (0) 7.7 (5) 12.9 (8) 32.3 (21) 47.7 (31) 

Filosofia 

10º 
23.1 (6) 34.6 (9) 19.2 (5) 19.2 (5) 3.8 (1) 

11º 0.0 (0) 
29.2 (7) 16.7 (4) 33.3 (8) 20.8 (5) 

12º 
6.7 (1) 40.0 (6) 20.0 (3) 6.7 (1) 26.7 (4) 

Total 
10.8 (7) 33.8 (22) 18.5 (12) 21.5 (14) 15.4 (10) 

Geografia 

10º 
23.1 (6) 15.4 (4) 34.6 (9) 23.1 (6) 3.8 (1) 

11º 
4.2 (1) 20.8 (5) 16.7 (4) 29.2 (7) 29.2 (7) 

12º 6.7 (1) 20.0 (3) 33.3 (5) 20.0 (3) 20.0 (3) 

Total 
12.9 (8) 18.5 (12) 27.7 (18) 24.6 (16) 16.9 (11) 

  
     

Tabela 6 - Importância da Educação Física relativamente às outras áreas disciplinares 

 

Os resultados apresentados no quadro 6 expressam que os alunos de uma forma 

generalizada consideram a Educação Física com o mesmo grau de importância das outras áreas 

disciplinares. Nas disciplinas de História, Língua Estrangeira e Biologia/geologia as maiores 

percentagens encontram-se na escala “Igual importância”. No entanto, nas disciplinas de 

Matemática, Português e Física/Química as percentagens maiores encontram-se no item 

“Menos importante”. No estudo de Brandão (2002) mais de 50% dos alunos inquiridos 

apontaram a disciplina de Educação Física como uma área disciplinar menos importante. 
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3.3.6 Conclusões 

 

Com este estudo procuramos compreender a opinião dos estudantes do ensino 

secundário relativamente ao facto da disciplina de Educação Física contar ou não para a média 

de entrada no ensino superior. Assim analisados os resultados percebemos qual a importância 

atribuída, pelos alunos, à Educação Física na formação ao nível do ensino secundário, a 

perceção que os alunos acham que os seus pais têm relativamente a importância da Educação 

Física e por fim fizemos a comparação entre géneros. 

Através dos resultados obtidos no presente estudo podemos sintetizar as seguintes 

conclusões.  

A disciplina de Educação Física é do agrado geral dos alunos e estes consideram-na 

importante na sua formação a nível do secundário. 

Foram encontradas diferenças significativas entre os estudantes do 10 e 12º ano quanto 

à importância atribuída à disciplina de Educação Física, com os primeiros a salientarem-na com 

maior relevo. 

 A maioria dos alunos consideram que a perceção dos pais relativamente á disciplina de 

Educação Física é muito importante. 

 Para estes alunos analisados caso pudessem escolher uma disciplina para não contar 

para a média de entrada no ensino superior, a selecionada seria a de Filosofia. 

 A maioria dos estudantes considera que a Educação Física deveria contar para a média 

de entrada no ensino superior. São os rapazes que mais concordam com esta opção. 

 Comparando os estudantes do 10º e 11º com os do 12º ano, constata-se que são os 

primeiros que mais adotam a ideia de que a EF deveria contar para a média de entrada no 

ensino superior. 

 Os alunos de uma forma generalizada consideram a Educação Física com o mesmo 

grau de importância das outras áreas disciplinares. 

 

Em síntese, os resultados obtidos neste estudo são bastante pertinentes e vão de encontro a 

outras investigações realizadas. Neste sentido, parece-nos importante que se continue a analisar 

e refletir de uma forma rigorosa, no sentido de valorizar cada vez mais a disciplina de Educação 

Física.
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4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O estágio profissional apresentou-se como a melhor forma para aplicar todos os 

conhecimentos adquiridos durante todo o processo de formação num contexto real, foi o reflexo 

e testemunho de vários momentos importantes no processo de formação em que me encontrei. 

Deste modo, pretendi ter uma manifestação consciente da minha forma de estar, que a vida e o 

estágio me proporcionou. Assim, descrevo o trabalho desenvolvido e as opções assumidas, 

refletindo desta forma o desempenho individual na prática profissional e pedagógico. 

Cada dia foi uma batalha incessante em busca de superar as dificuldades e ajustar-me 

aos imprevistos procurando sempre ter a melhor das intervenções. Toda esta ação sempre teve 

como base uma reflexão constante e reguladora. Todos os passos realizados e todas as atitudes 

tomadas foram realizados com base nas conceções pessoais e na reflexão exaustiva, sempre 

com o intuito de melhorar ao nível pessoal em busca da máxima competência e de conferir aos 

alunos um desenvolvimento adequado e sustentado.  

No decorrer das aulas, consegui cativar os alunos para a prática desportiva, ensinando-

lhes os seus benefícios, incutindo-lhes hábitos de higiene e saúde, sendo eles cidadãos da 

sociedade emergente, fazendo-os compreender que também são uma parte envolvida na 

transmissão dos conteúdos das modalidades desportivas que constam nos programas nacionais 

e no planeamento anual da escola, promovendo-o. 

Quero deixar uma palavra de amizade e agradecimento a todos que tornaram possível a 

conclusão deste trajeto, sem o apoio e compreensão de todos o caminho teria sido mais difícil 

de percorrer. 

Sinto-me bastante orgulhoso com o trabalho desenvolvido, apesar de ter sido um 

processo longo e trabalhoso, tentei experienciar todos os momentos de uma forma muito 

pessoal, onde a cada dificuldade encontrada, recebi ensinamentos valiosos que me ajudaram a 

criar uma solução imediata. Ofereci o que de melhor tenho, a responsabilização das minhas 

ações e o compromisso com a seriedade. 

Considero que esta experiência profissional que termina marca mais uma etapa na 

minha vida e ultrapassada esta realização pessoal, posso afirmar que todos os desafios 

encontrados fizeram de mim um homem mais bem preparado para os meus futuros projetos.
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ANEXO 1 – PLANEAMENTO ANUAL 
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ANEXO 2 - ROULEMENT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

H/DS

8.30h 8A 11L 7B 11E/G 11P 10F 11A 10E 11J 10C 10B 11C 12E 11A 10E 9A 11D 12C 12A 9B

and vol nat and nat bad gin vol vol gin bad nat bas nat vol bad fut vol bas

gin nat vol acr gin nat bas bad atl.bad nat atl.acr fut and atl.bad nat atl.acr vol bas nat

nat nat gin bad nat atl.bad atl.acr vol bas fut atl.bad nat vol vol fut bas nat nat fut gin

10.10h 10C 8B 10G 12I 11I 10P 11O 11K 12M 10K 10A 11B 12L 11F 10I 10M 10F 10CEI 12B 11M 11B

nat and gin bad bad vol nat vol gin bad and bas gin vol vol bad and

bas gin nat acr vol bad nat gin.vol atl.bad nat atl.acr atl.acr gin vol bas nat fut vol

gin nat atl.bad vol bas bas fut fut atl.bad nat nat vol bad fut fut nat bas

11.50h 10D 10A 10I 7A 12C 11D 11F 12B 10D 10G 12D 12K 10H 11E/G 12D 7C 11J 10J 12I

nat bas fut vol bad and bas bad vol bas fut bas vol and bas gin atl.acr nat fut

bas fut nat gin acr vol bad bas atl.bad fut vol fut bas atl.acr bad vol nat gin bas

gin vol atl.bad nat bas bas vol acr fut vol nat fut bas acr nat and atl.bad nat

15.15h 12P 10B 10L 12G 10J 12F 10H 9A 7C/9B 12A 8A/8B 10N 7A/7B 11H 12F 11N 11I 11C

fut bas vol vol bas gin gin atl bad atl atl bad bad nat atl.acr and

vol fut nat bas nat atl.bad fut and/fut nat vol and nat fut nat vol

vol bad fut acr nat atl bad/vol acr fut bad atl.acr vol and bas

16.55h 12H 12O 11H 12G 12H 12N 10O 12E

vol bas acr bad bas

bas and fut nat bad

fut vol bas acr acr

3ª-feira

OCUPAÇÃO DO PAVILHÃO – HORÁRIOS DOS PROFESSORES DE EF – MATÉRIAS – 2014/15

2ª-feira 4ª-feira 5ª-feira 6ª-feira
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ANEXO 3 – PLANEAMENTO DE ATIVIDADES 

 

DEPARTAMENTO/CAD: Educação Física 

 

Actividade Destinatários Organização Calendarização 
Espaço em que 

decorre a actividade 

Recursos 
necessários  por 
parte da BE (se 

alguns) 

Previsão de  
Orçamento 

Descida de Rio Professores de EF Professores de EF 18 outubro Rio Lima - - 

Corta-Mato do Agrupamento Todos Alunos Professores ESPL + Correlhã 21 de novembro Escola da Correlhã - 20€ (DE) 

Corta-Mato Distrital / Nacional Alunos Apurados Professores ESPL + Correlhã 2º Período Locais a designar - - 

Megas Sprinter / Salto / Km / Lançamento Alunos Básico Professores ESPL + Correlhã 13 de fevereiro Escola da Correlhã - 20€ (DE) 

Promoção do Golfe Turmas do Básico e 10º ano Professores EF 15  a 31 de outubro Campo de Golfe de P. Lima - 60€ (DE) 

Promoção do Ténis Alunos do 1º Ciclo da Facha Professor Ricardo Araújo 
Durante todo o Ano 

Letivo 
Pavilhão Desportivo da Facha - - 

Acção de Formação para Professores de EF Professores de EF Núcleo de Estágio 2º Período Local a designar - - 

Treinos do Desporto Escolar (Badmington, 
Canoagem, Futsal, Golfe, Natação, Ténis e Ténis 

de Mesa) 
Todos Alunos 

Professores Responsáveis 
pelo Grupo / Equipa DE 

Durante todo  Ano Letivo Instalações Desportivas - - 
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Actividade Destinatários Organização Calendarização 
Espaço em que 

decorre a actividade 

Recursos 
necessários  por 
parte da BE (se 

alguns) 

Previsão de  
Orçamento 

Competições Desporto Escolar (Transportes) Todos Alunos 
Coordenador do Desporto 

Escolar 
Durante todo o Ano 

Letivo 
Locais a designar - 2700€ (DE) 

Competições Desporto Escolar (Alimentação) Todos Alunos 
Coordenador do Desporto 

Escolar 
Durante todo o Ano 

Letivo 
Locais a designar - 700€ (DE) 

Torneios Inter Turmas I (Basquetebol) Todos Alunos Professores EF 16 de dezembro 
Pavilhão Municipal de P.  de 

Lima 
- - 

Torneios Inter Turmas II (Andebol - Básico; 

Voleibol-10º ano; Badmington - 11º e 12º anos) 
Todos Alunos Professores EF 20 de março 

Pavilhão Municipal de P.  de 
Lima 

- - 

Torneios Inter Turmas III (Futsal - Básico; 

Badmington - 10º ano; Voleibol - 11º e 12º anos) 
Todos Alunos Professores EF 5 de junho 

Pavilhão Municipal de P.  de 
Lima 

- - 

Atividades do Núcleo de Estágio Estagiários Maurício Brito 
Durante todo o Ano 

Letivo 
ESPL - - 

Desafio Jovem Todos Alunos CPCJ + Ricardo Araújo 29 e 30 de maio Expolima - - 

Dia da Escola 
Alunos das Escolas do 

Concelho 
Professores Responsáveis 

pelo Grupo / Equipa DE 
2 e 3 de junho ESPL - - 

 

 

 

 

 



47 

 

 

ANEXO 4 – OFICIO DE AUTORIZAÇÃO 

 

 

Universidade do Minho 

Instituto da Educação 

Mestrado em Ensino da Educação Física nos Ensinos Básicos e Secundários 

 

Exmo. Senhor Diretor da Escola Ponte de Lima 

Assunto: Solicitação para aplicação de um questionário aos alunos 

                                                                                                 

Eu, José Pedro Nogueira de Carvalho Ferreira, aluno do 2º ano de Mestrado em Ensino 

de Educação Física nos Ensinos Básico e Secundário da Universidade Minho, encontro-me a 

realizar um trabalho investigativo com o tema “Deverá (ou não) a EF contar para a média de 

entrada no ensino superior? Um estudo exploratório com estudantes do ensino secundário”. De 

forma a realizar esta investigação será necessária a aplicação de um questionário aos alunos 

das turmas do 10º, 11º e 12º ano de escolaridade. Venho, por este meio, solicitar ao Exmo. Sr. 

Diretor, a vossa permissão para autorizar que os alunos das turmas dos anos de escolaridade 

acima referidos possam preencham um questionário (que envio em anexo) relacionado com esta 

temática, no decorrer das aulas de Educação Física. 

Certos da Vossa colaboração, apresento antecipadamente o meu agradecimento. 

Ponte de Lima, 09 de fevereiro de 2015 

                                                                       O Estagiário 

____________________ 
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ANEXO 5 – FICHA DE OBSERVAÇÃO 
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ANEXO 6 – QUESTIONÁRIO  

 

 Universidade do Minho 
Instituto da Educação 

Mestrado em Ensino da Educação Física nos Ensinos Básicos e 

Secundário 

O presente questionário insere-se no âmbito de uma Investigação a 

levar efeito no Mestrado de Ensino de Educação Física nos Ensinos Básicos 

e Secundário da Universidade do Minho, tendo como principal objetivo 

identificar e compreender se a Educação Física deve ou não contar para a 

média de entrada no Ensino Superior, uma vez que a mesma deixou de 

contar à partir da entrada em vigor do decreto-lei nº 139/2012. 

 

Não existem respostas corretas ou erradas. Tenta, apenas dar a tua 

opinião sobre esta questão. O questionário é anónimo e confidencial. Por 

favor, procura ser o mais sincero possível. 

 

Questionário 

Ano de escolaridade:_______   Turma:______  Sexo (M/F):________    

Idade:_______ 

Ensino 
regular 

  Ensino 
profissional        

  Curso: 
_______________________________ 

 
 

1- Praticas alguma modalidade desportiva em alguma associação/clube federado?  

Sim:___   Não:___   

Se sim, qual?________________________  Quantas vezes por semana?_____ 

Quanto tempo por treino?_______ 

2- Estás envolvido no desporto escolar? Sim:___   Não:___   

Se sim, qual a modalidade desportiva?_________________________________ 

3- Praticas algum tipo de atividade física com alguma regularidade durante a semana 

(ex. natação; futebol; Zumba fitness; caminhada; musculação; etc.) fora da escola?  

Sim:___   Não:___   
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    Se sim, qual?____________________  Quantas vezes por semana?___________  

    Quanto tempo por aula/atividade?_______ 

 

4- Gostas das aulas de Educação Física? (coloca um X na opção que ache mais 

indicada). 

 

Não 
gosto 

  Gosto 
pouco  

  
Indiferente 

  
Gosto 

  Gosto 
Muito 

 

 

 

5- Qual foi a tua nota em Educação Física, no último período do ano 

passado?_______ 

 

 

6- Enquanto aluno, como te consideras em relação à Educação Física? (coloca um X 

na opção que ache mais indicada). 

Muito 
Fraco 

  
Fraco  

  
Razoável 

  
Bom 

  Muito 
Bom 

 

 

7- Nas afirmações seguintes, assinala com um círculo o número que melhor se 

adequa ao teu caso/opinião. 

1 = Discordo 
totalmente 

2 = Não 
concordo 

3 = Concordo 
parcialmente 

4 = Concordo 5 = Concordo 
totalmente 

 

A) Eu penso que a Educação Física deveria: 

1. Melhorar a minha condição física. 1 2 3 4 5 

2. Ensinar-me a praticar desportos coletivos.    1 2 3 4 5 

3. Ensinar-me a praticar desportos individuais. 1 2 3 4 5 

4. Ensinar-me técnicas de dança e de expressividade do 

corpo. 

1 2 3 4 5 

5. Ensinar-me jogos recreativos. 1 2 3 4 5 

6. Ensinar-me atividades físicas de exploração da 

Natureza. 

1 2 3 4 5 

7. Ensinar-me outras atividades de ar livre e de fitness 

(ex. slide, rapel, paintball, paddle, bodycombat, 

bodypump, etc.) 

1 2 3 4 5 

8. Ensinar-me os princípios da ética e espírito 

desportivo. 

1 2 3 4 5 

9. Ensinar-me a ter iniciativa, ser autónomo e 

responsável.  

1 2 3 4 5 

10. Ensinar-me a cooperar e socializar com os meus 

colegas. 

1 2 3 4 5 
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11. Outras hipóteses. Quais?_____________________ 1 2 3 4 5 

 

B) Na realidade, as minhas aulas de Educação Física contribuem para: 

1. Melhorar a minha condição física. 1 2 3 4 5 

2. Ensinar-me a praticar desportos coletivos. 1 2 3 4 5 

3. Ensinar-me a praticar desportos individuais. 1 2 3 4 5 

4. Ensinar-me técnicas de dança e de expressividade do 

corpo. 

1 2 3 4 5 

5. Ensinar-me jogos recreativos. 1 2 3 4 5 

6. Ensinar-me atividades físicas de exploração da 

Natureza. 

1 2 3 4 5 

7. Ensinar-me outras atividades de ar livre e de fitness 

(ex. slide, rapel, paintball, paddle, bodycombat, 

bodypump, etc.) 

1 2 3 4 5 

8. Ensinar-me os princípios da ética e espírito 

desportivo. 

1 2 3 4 5 

9.Ensinar-me a ter iniciativa, ser autónomo e 

responsável.  

1 2 3 4 5 

10. Ensinar-me a cooperar e socializar com os meus 

colegas. 

1 2 3 4 5 

11. Outras hipóteses. Quais?_____________________ 1 2 3 4 5 

 

8- Que importância atribuis à Educação Física na tua formação ao nível do ensino 

secundário? 

(coloca um X na opção que aches mais indicada).  

Sem 
importância 

  Pouco 
importan

te 

  
Algo 

importante 

  
Importan
te 

  Muito 
important
e 

 

 

9- Qual a perceção que achas que os teus pais têm relativamente a importância 

da Educação Física? (coloca um X na opção que ache mais indicada).  

Sem 
importância 

  Pouco 
importan

te 

  
Algo 

importante 

  
Importan
te 

  Muito 
important
e 

 

 

10- Na tua opinião a classificação da disciplina de Educação Física influenciaria, em 

termos gerais, positivamente ou negativamente a média de entrada dos alunos no 

ensino superior? (coloca um X na opção que aches mais indicada). 

 

 

 

11- Se pudesses optar para que uma das seguintes três disciplinas deixasse de contar 

para a média de entrada no ensino superior, qual seria a tua opção? 

Positivamente   Negativamente  
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12- Na tua opinião deveria (ou não) a Educação Física contar para a média de entrada 

no ensino superior? (coloca um X na opção que aches mais indicada).  

 

   

 

13- Em caso de resposta afirmativa, qual a importância das seguintes disciplinas 

contarem para a média de entrada no Ensino Superior relativamente à disciplina de 

Educação Física. 

 

Matemática 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

Português 1 2 3 4 5 

História 1 2 3 4 5 

Língua estrangeira 1 2 3 4 5 

Biologia e Geologia 1 2 3 4 5 

Física e Química 1 2 3 4 5 

Filosofia 1 2 3 4 5 

Geografia 1 2 3 4 5 

Outra. Qual?________________________________ 1 2 3 4 5 

 

 

 

Obrigado pela tua 

colaboração! 

 

Língua Estrangeira   Filosofia  Educação Física   

Deveria contar  Não deveria contar  

1 = Muito 
menos 

importante 

2 = Menos 
importante 

3 = Com o 
mesmo grau de 

importância 

4 = Mais 
importante 

5 = Muito mais 
importante 
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ANEXO 7 - PLANEAMENTO DA UNIDADE DIDÁTICA 

H
a

bi
li

da
d

e
s 

M
o

to
ra

s 
T

é
cn

ic
a

s 

Aulas 

Conteúdos 
Objetivos 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

Posição Base 

O aluno flete ligeiramente os MI com os pés à largura dos ombros. Avança o MI 

correspondente ao lado da mão da raquete; Distribui o peso do corpo igualmente 

pelos dois apoios e dirigem o olhar para a frente. 

A
va

li
a

çã
o

 D
ia

g
nó

st
ic

o
 

 

E 

 

C 

 

C 

 

C 

A
va

lia
çã

o
 S

u
m

a
ti

va
 

Manipulação do Volante 
O aluno controla o volante, com batimentos de direita e de esquerda, altos e 

baixos, sem deixar cair o volante. 

 

E 

 

C 

 

C 

 

C 

Deslocamentos 

O aluno executa deslocamentos frontais, laterais e á retaguarda dependendo da 

trajetória do volante. Flete ligeiramente os MI; pés à largura dos ombros e tronco 

ligeiramente inclinado à frente. Olhar dirigido para o volante. 

 

T/E 

 

E 

 

E 

 

E 

Serviço Curto 

O aluno  coloca-se de lado, com o ombro e o pé contrário à mão da raquete 

voltados diagonalmente para o adversário; Coloca o pé contrário à mão da 

raquete à frente; Segura o volante pela cabeça entre o polegar e o indicador, com 

o MS fletido; Bate o volante com o movimento contínuo da raquete; Bloqueia o 

pulso no final do batimento; Imprime ao volante uma trajetória baixa e tensa de 

forma a passar junto à rede e a cair peto desta no campo adversário. 

 
 

T/E 

 

E 

 

E/C 
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Serviço Longo 

O aluno executa os mesmos aspetos do serviço curto. Acelera o movimento de 

trás para a frente e de baixo para cima, batendo o volante com um movimento de 

chicotada; Imprime ao volante uma trajetória alta e profunda, de modo que este 

caia perto da linha final do campo adversário. 

 
 

T/E 

 

E 

 

E/C 

 

Clear 

O aluno flete o MS que tem a raquete com a mão ao nível da nuca; Bate de modo 

explosivo, por cima e à frente da cabeça, com extensão final do MS; Bloquear o 

pulso e a rotação do tronco no momento final do batimento; Imprime ao volante 

uma trajetória alta e longa de modo que caia perto da linha final do campo 

adversário. 

 
 

T/E 

 

E 

 

E/C 

Lob 

O aluno coloca o pé correspondente ao lado da mão da raquete à frente; Bate de 

modo explosivo, à frente do corpo e abaixo da cintura; Imprime ao volante uma 

trajetória ascendente, alta e profunda, para que o volante caia perto da linha de 

fundo do campo adversário 

  
 

T/E 

 

E 

Drive 
O aluno em drive (à direita e à esquerda), executa o batimento à frente do 

corpo, com a «cabeça» da raquete paralela à rede e imprimindo ao volante 

uma trajetória tensa. 

  T/E E 

Amorti 

O aluno roda os ombros e os MI; Bate por cima e à frente da cabeça; Estende o 

braço, acompanhado de uma desaceleração no final do movimento; Imprime uma 

trajetória descendente e lenta de modo que o volante caia próximo da rede do 

campo adversário. 

 T/E 
 

E 

 

E 

Remate 

O aluno roda os ombros e os MI; Fletem o MS da raquete, cotovelo voltado para 

cima e para frente, mão ao nível da cabeça; Bate o volante de forma explosiva, 

por cima e à frente da cabeça, com extensão final do membro superior e 

acentuada flexão do pulso; Imprime uma trajetória descendente e rápida ao 

volante de modo que este caia no meio do campo adversário, com o máximo de 

velocidade possível. 

   
 

T/E 
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Formas jogadas 1 X 1   E E E E/C 

Formas jogadas 2 X 2      T/E  

F
is

io
lo

gi
a 

e 
C

o
n

d
iç

ã
o

 F
ís

ic
a

 

Aquecimento 
Ativação 

Geral 
O aluno predispõe o organismo para a prática desportiva. X X X X X X 

Capacidades 

Condicionais 

Força 

A força será desenvolvida no decorrer das aulas, através da solicitação dos grupos 

musculares principais à modalidade. Pontualmente será dedicado um espaço da 

aula para o trabalho mais específico. 

X X X X X X 

Resistênci

a 

O aluno desenvolve a resistência em exercícios ou situações de jogo, ou durante a 

parte inicial aquando a ativação geral. 
X X X X X X 

Velocidad

e 

A velocidade de execução e reação será desenvolvida nas diversas habilidades 

motoras específicas e situação de jogo. 
X X X X X X 

Capacidades 

Coordenativa

s 

Orientaçã

o Espacial 
O aluno perceciona a posição e movimentação do corpo como um todo. X X X X X X 

Capacidad

e de 

Reação 

O aluno reage rápido e oportunamente a estímulos. X X X X X X 

C
u

lt
u

ra
 

D
e

sp
o

rt
iv

a
 História / Origem Conteúdo desenvolvido pontualmente durante as aulas. X  X  X X 

Regulamento / Utilização 

do Material 

O aluno obtém as informações sobre as principais regras da modalidade, 

colocando-as em prática ao longo das aulas. 
X X X X X X 

C
o

n
ce

i

to
s 

P
si

co
ss

o
ci

a
is

 Motivação O aluno apresenta motivação ao longo das aulas. X X X X X X 

Empenho O aluno manifesta empenho nas tarefas propostas. X X X X X X 
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Cooperação O aluno coopera com os colegas e professora ao longo das aulas. X X X X X X 

Respeito 
O aluno assume uma atitude responsável perante as tarefas propostas, material 

da aula e pelas decisões da arbitragem. 
X X X X X X 

AD – Avaliação Diagnóstico  T – Transmissão  E - Exercitação C – Consolidação  AS – Avaliação Sumativa 
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ANEXO 8 – PLANO DE AULA 

Plano de Aula 

Data: 21 de Janeiro de 2015 
Aula nº 49, 50  

Sessão nº 5e 6de 10 
Local: Pavilhão 

 
 
 

Professor: 
 

Pedro Ferreira 

Ano/Turma: 10º D Nº de alunos: 23 
Hora da Aula: 
11h40/13h10 

Unidade Didática: Badminton 
Função Didática: introduzir e 
exercitar os batimentos altos 

Duração da Aula: 90’ 
Tempo Útil: 70’ 

Material:  23 raquetes e 23 volantes.  

Objetivos de aula: relação aluno com a raquete e o volante; tipos de batimentos altos acima da zona da cabeça. 

 

P.A  Conteúdos/ 
Objetivos 

Metodologias/Estratégias de Ensino Critérios de Êxito 

In
ic

ia
l 

5’ 
 
 
 
10’ 
 

 

 

 

 

Ativação geral 
e específica 

 
 
 
 

 

1.Alongamentos 
 
 

2.Jogo da apanhada com bola 

Um aluno com bola de esponja tentar tocar noutro aluno, 

se o aluno for “tocado” deverá fazer 5 saltos cangurus, 

depois volta ao jogo. A bola é sempre de quem a apanhar 

primeiro, o aluno que a apanha não pode andar com a bola 

na mão. 

 

 

O aluno mobiliza as 

principais estruturas 

musculares articulares 

específicas, predispondo-

se para a prática 

desportiva. 
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Fu
n

d
am

en
ta

l 

 
 
10’ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
15’ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
15’ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Serviços  

Clear 

Remate 

Amorti  

3 - Relação do aluno com a raquete e o volante. 

Cada aluno dispõe de um volante e de uma raquete. 

Individualmente, realizam batimentos consecutivos, com 

alteração da altitude do volante. 

4 - Batimentos na rede 
 
4.1.Alunos frente a frente na rede realizam batimentos. 
Objetivo: realizar 20 toques consecutivos de acordo com a 
trajetória do volante. 
 
4.2. Alunos frente a frente na rede, realizam diferentes 
sequências de batimentos. (cada aluno executa 10x a 
sequência) 
 
a) Serviço curto – clear 
b) Serviço longo – clear  
c) Serviço curto – amorti 
d) Serviço curto - remate 

 
 
 
5. Jogo do vai e vem 
 
Turma dividida em 3 grupos de 6 (3X3), separados pela 
rede. Passar o volante por cima da rede para a equipa 
contrária e ocupar o último lugar da fila, preparando-se 
novamente para realizar o exercício. Todos os grupos têm 
de contar em voz alta o número de batimentos realizados. 
Ganha o grupo que conseguir realizar mais rapidamente 25 
toques consecutivos. O aluno que deixar cair o volante no 
chão, faz 5 saltos cangurus. 

 
 Trajetória do volante 

 Trajetória do aluno 

 

- O aluno da toques 
sucessivos e controla o 
volante, evitando que este 
caia ao chão; 

 

 

- O aluno realizar 20 toques 
consecutivos sem deixar cair 
o volante, deslocando  de 
acordo com a trajetória do 
volante evitando que o 
volante caia no chão. 

 

 

 

 

 

 

- Os alunos deslocam-se de 
acordo com a trajetória do 
volante; Aplica os diferentes 
batimentos, de acordo com a 
trajetória do volante; 

- Realizam 25 batimentos 

consecutivos, sem deixar que 

o volante caia. 

 

 
 
10’ 

 

Jogo  

 
6 – Jogo 1x1 
 
Alunos frente a frente na rede, realizam jogo 1X1. 
Após 5 minutos de jogo, todos os alunos rodam para o 
lado direito, trocando de adversário. 

O aluno põe em prática os 

conteúdos abordados 

anteriormente. E exercita 

situações técnicas e táticas. 
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Comecei a aula na hora prevista com o aquecimento adequado e proposto no meu plano 

de aula. Iniciei o primeiro exercício que consistia em duas filas onde cada aluno com 

uma raquete e um volante realizariam batimentos consecutivos de um cone ao outro. 

Após o início do exercício reparei que o empenhamento motor era praticamente nenhum 

assim como o objetivo do exercício (sustentação do volante), sendo assim parei o 

exercício e coloquei os alunos a executa-lo na rede 1x1. Na restante aula decorrer da 

melhor forma com o empenho e bom comportamento da turma havendo apenas dois 

casos em que tocaram com a raquete no chão e formam castigados fazendo 10 flexões 

de braços. Ainda assim tenho que diminuir o tempo de explicação e transição dos 

exercícios fazendo com que não exista qualquer tempo morto durante o decorrer da 

aula, assim como aumentar os meus feedbacks e correções. 

 

 

 

Fi
n

al
 

 
5’ 

Competências 

de nível 

cognitivo. 

Arrumar o material. 
Sessão de alongamentos e retorno à calma. 

 Os alunos realizam os 

alongamentos e reduzem a 

frequência cardíaca. 
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ANEXO 9 – AVALIAÇÃO SUMATIVA 

 

Avaliação Sumativa de Voleibol 
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