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Resumo 

Os estagiários têm a oportunidade de no, seu ano de estágio curricular, 

preencher as lacunas existentes na preparação teórica que é ministrada nas 

salas de aula, a fim de terem sucesso nas situações técnico-pedagógicas do 

ensino. 
O EP funciona como instrumento de obtenção de capacidades 

experimentais e de interação com os alunos em contexto de sala de aula, bem 

como de aquisição de competências ao nível de saberes profissionais e como 

impulsionador de mudanças nas concepções de ensino pré-determinadas pelo 

novo professor. 

Este foi um ano de verdadeira realização acerca dos processos de 

ensino, onde a procura constante pela informação acerca das diversas 

modalidades e os seus diversos conteúdos adjacentes, foi alvo de uma 

investigação exaustiva, sempre tendo em mente a obtenção das melhores 

estratégias de ensino. 

 

 



IX 

Abstract 

The interns have the chance to, in their curricular internship, fill all the 

gaps in the theorical lessons that are given in the classrooms, so they can be 

sucessfull in the pedagogical and technical situations of the teaching process. 

The internship works as a way to acquire experimental habilities and to 

interact with the students in a real learning situation, as a way to gain new 

professional knowledge and also as a changing impulse of the pre-determined 

conceptions of the teaching process. 

This year was a realization about the teaching processes, where the 

search for information about the sports and their subjects was really my goal, 

having my mind focused on the search for better teaching strategies. 
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1. Introdução 
O presente Relatório de Estágio, inserido na Unidade Curricular (UC) de 

Estágio, integrada no Plano de Estudos do Mestrado em Ensino da Educação 

Física nos Ensinos Básico e Secundário (MEEFEBS), da Escola das Ciências 

Sociais e Humanas da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, pretende 

avaliar a capacidade de reflexão acerca dos episódios vividos durante a Prática 

Pedagógica Supervisionada (PPS) e durante a Ação de Informação (AI), que 

advêm do processo de prática profissional efectuado na Escola S/3 S. Pedro, 

em Vila Real. 

Os estagiários têm a oportunidade de no, seu ano de estágio curricular, 

preencher as lacunas existentes na preparação teórica que é ministrada nas 

salas de aula, a fim de terem sucesso nas situações técnico- pedagógicas do 

ensino. (Silva, 2010) 

É “indubitável que, no decurso da carreira, poucos períodos se 

comparam a este em importância (...) na vida pessoal e profissional de 

qualquer professor”. Após uma formação maioritariamente teórica durante os 

anos de licenciatura e no 1º ano do MEEFEBS, o Estágio Pedagógico (EP) é a 

hipótese de colocar em prova todos os conhecimentos teóricos apreendidos 

durante as formações anteriores e que marca a passagem de uma vida de 

estudante para uma realidade completamente diferente como docente e adulto 

pleno de capacidades. Neste período o novo docente  experimenta uma nova 

série de desafios, um constante desenvolvimento a nível cognitivo, afetivo, 

social e comportamental. (Caires, 2006, p.132) 

O EP permite uma aquisição de competências nas áreas do saber, do 

saber-fazer e de julgamento das ações didáticas e pedagógicas que resultam 

da prática profissional enquanto professor. Assim sendo, o EP funciona como 

instrumento de obtenção de capacidades experimentais e de interação com os 

alunos em contexto de sala de aula, bem como de  aquisição de competências 

ao nível de saberes profissionais e como impulsionador de mudanças nas 

concepções de ensino pré-determinadas pelo novo professor. (Clark & 

Peterson, 1986) 
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2. Apresentação 

a. Apresentação do Estagiário 
“Nasci no primeiro dia de Março de 1990, na pequena aldeia de 

Carreira, no concelho de Vila Nova de Famalicão e desde esse dia é lá que 

resido e será sempre o local que recordo como casa. 

Fui criado, desde que me lembro, em casa dos meus avós paternos, 

sempre com grande carinho, sempre com muita preocupação destes. Penso 

que tenha sido lá, sempre com enorme convivência com primos e familiares, 

que despertou o meu interesse pelo Desporto: incentivavam-nos a correr, 

saltar, agarrar, andar de bicicleta, muitas das coisas que fazem falta ás 

crianças dos dias de hoje. 

A minha primeira experiência com uma forma de Desporto mais 

organizado foram os jogos de futebol do meu irmão, tanto do CD Aves, como 

no Bairro FC, quando o ia ver jogar dizia sempre: “Um dia vou jogar aqui!” e os 

meus pais sorriam, ainda não suspeitando que, uns anos mais tarde, isso ia ser 

verdade. 

A minha primeira forma de verdadeira competição ocorreu aos 10 anos, 

quando, por incentivo de amigos da primária, me junto a eles num clube de 

futebol da aldeia, participando durante 3 anos nos campeonatos do concelho 

de Vila Nova de Famalicão de futebol de salão. Aos 14 anos passo a jogar 

futebol de 11, no Bairro FC (clube onde dizia que iria jogar) no escalão de 

iniciados: uma nova realidade, um novo grupo, maior e melhor. Após um ano 

de adaptação em que quase sempre iniciava os jogos no banco de suplentes, 

inicia-se uma nova época desportiva, onde o crescimento que obtive no ano 

anterior se notava claramente. Passei a jogar umas vezes como Defesa 

Central, outras vezes como Médio Defensivo. No ano seguinte subo de 

escalão, passando para Juvenil e passando a ter mais responsabilidade: o 

cargo de capitão de equipa! Após a eleição dos jogadores, foi com grande 

orgulho que enverguei a braçadeira do clube durante os restantes 4 anos que 

joguei futebol, o que me permitiu ganhar sentido de responsabilidade, que viria 

a ser fundamental no meu percurso académico.  
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No meu 10º ano de escolaridade opto pelo Curso Tecnológico de 

Desporto, na Didáxis Cooperativa de Ensino, onde os ensinamentos seriam 

fundamentais no futuro. Chego ao 12º ano e opto por não entrar no Ensino 

Superior, pensava que não era fundamental para o meu futuro, mas muitas 

pessoas me incentivaram a seguir em frente. No ano seguinte volto a 

frequentar a mesma entidade de ensino, para um ano de consciencialização 

acerca do futuro e que me permitiu estar mais à vontade com os professores, 

onde estes me aconselhavam sobre o futuro. No final desse ano decido 

candidatar-me à UTAD. Já no “Reino Maravilhoso”, mudei de “carreira” 

desportiva: optei pelo voleibol, onde joguei durante 3 anos na equipa masculina 

da AAUTAD, passando em 2013 a frequentar o curso e os treinos de 

arbitragem da Associação de Futebol de Vila Real. 

A Licenciatura em Educação Física e Desporto Escolar mostrou-se 

teórico-prática, com diversos momentos de verdadeira aprendizagem, mas que 

poderia ser complementada com ainda mais momentos práticos. Até que 

chego ao MEEFEBS, onde a realidade de ensino era completamente diferente, 

demasiado teórica, completamente desajustada aos tempos em que vivemos, 

onde se pedem momentos de real aprendizagem: uma educação adaptada à 

realidade profissional.” 

 

b. Apresentação da Entidade de Estágio 
“A História da Escola S/3 S. Pedro - Vila Real inicia-se no século XIX, 

em 1888, com a criação da Escola de Desenho Industrial de Vila Real. Vila 

Real era, então, uma vila, onde já existia um estabelecimento de ensino desde 

1848 - o Liceu. 

A Escola de Desenho Industrial de Vila Real iniciou a sua atividade 

docente com um único professor, Nuno de Novaes Júnior (1888-1906): 

Inscreveram-se, no ano letivo de 1888-89, 118 alunos e 10 alunas. Esta 

frequência inicial baixou no ano letivo seguinte para 57 alunos e 19 alunas. 

Terminou-se a década de 90 com um total de 66 alunos e 7 alunas. Em 

1917/18 o total de alunos matriculados era de 84 e três era o número de 

professores que faziam parte do quadro docente. Dada a natureza do ensino 



 5 

instituído não era fácil , na época, atrair muitos estudantes. Para aumentar e 

até manter a frequência escolar foi uso premiar os melhores alunos, aumentar 

os salários abonados. Oriundos de famílias modestas, na sua maior parte, 

muitos alunos não concluíam o curso porque as suas condições de vida 

material não o permitiam ou porque o trabalho os impossibilitava. 

Apesar destas dificuldades, a Escola ia afirmando a sua importância no 

contexto local. Pouco a pouco constatava-se que o ensino era proveitoso 

sobretudo na construção civil, onde o desenho era útil. Quando, na década de 

20, do século passado, se iniciou o ensino comercial, o número de alunos 

aumentou. Este facto provocou uma outra dificuldade: a exiguidade das 

instalações. Este problema afetou a Escola durante décadas. Primeiro mudou 

para a Rua Direita, depois para o Governo Civil, a seguir instalou-se numa 

casa brasonada existente no Largo de S. Pedro. Finalmente foi construído um 

edifício de raiz destinado exclusivamente para a instalação definitiva da Escola. 

A inauguração ocorreu em 12 de Junho de 1961, com a presença do Ministro 

das Obras Públicas, Eng.º Arantes de Oliveira. 

A Escola sempre foi cultural. Ilustrativas desta verdade foram as 

múltiplas exposições dos trabalhos realizados e que eram a outra parte visível 

das metodologias e práticas do ensino ministrado, engrandecendo o nome 

desta Escola quer a nível local quer a nível nacional. Orfeão, bailado e teatro 

foram atividades que arrastaram centenas de pessoas aos espetáculos 

realizados em vários locais de Trás-os-Montes. O desporto foi outra 

modalidade que deu algumas honrarias à Escola. As inúmeras taças ganhas 

ilustram o desempenho dos nossos jovens e dos nossos professores. Muitos 

dos momentos acabados de referir transformaram-se em festa, com a presença 

das autoridades locais. Entre outras festividades, o destaque pertence à Festa 

das Broas, símbolo, hoje, da Escola. 

Desconhecemos publicações significativas ao longo dos tempos. Em 

Novembro de 1991 e até 1996 foi editada , trimestralmente, a Revista da 

Escola Secundária de S. Pedro. Em Abril de 1994 os professores editaram uma 

revista, a Hetero, Revista de Filosofia. Depois, em 1995, foram publicados 
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alguns números do Jornal da Escola de S. Pedro. Neste último ano instalou-se 

uma Rádio. 

Atualmente a Escola vai-se modernizando...” (Aires, J., 1995) 

 

3. Descrição 

a. Expectativas iniciais em relação ao estágio curricular 
O final do ano primeiro ano do MEEFEBS marca  o início da carreira 

docente dos alunos que o frequentam, sendo o momento da escolha da 

entidade de Estágio a ser realizado no ano letivo seguinte. Democraticamente, 

são escolhidas as entidades de estágio, mas, como em tudo na vida, os nossos 

desejos nem sempre se concretizam, mas em alguns casos ainda bem que 

isso acontece. 

Deixando que os estudos e dados estatísticos sejam os percursores das 

palavras aqui registadas, quando somos estudantes inseridos na escolaridade 

obrigatória, a disciplina de Educação Física (EF) é uma das nossas preferidas, 

e talvez tenha sido por esse motivo que escolhi a profissão que hoje tenho. 

Uma das expectativas que levei para o início do ano de estágio era de 

averiguar se a paixão outrora existente pela EF, se refletia nas qualidades 

como profissional da área ou se tinha sido ludibriado pelo gosto que a prática 

de atividade física transmitia. Apenas quando somos confrontados com as 

situações reais existentes no processo de ensino, podemos ter essa perceção. 

Relativamente às expectativas relacionadas com a entidade de estágio e 

tudo o que a envolve, posso afirmar que a principal expectativa foi a de 

perceber o tipo de alunos que teríamos que ajudar a desenvolver as 

capacidades físicas, psicológicas e sociais, bem como os seus conhecimentos 

acerca dos conteúdos que seriam lecionados durante todo o período de 

estágio. Outra das preocupações foi a de perceber quais as verdadeiras 

condições de lecionação que iríamos encontrar na entidade de estágio, se as 

instalações e materiais de ensino estavam em condições de manutenção 

minimamente razoáveis e que permitissem uma lecionação que não colocasse 

em causa as condições físicas dos alunos. 
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Mas a maior preocupação que estava na minha mente, eram os alunos, 

saber como eles eram, se conseguiria estabelecer uma relação que permitisse 

trabalhar eficazmente, qual o seu comportamento geral durante o desenrolar 

das aulas e, acima de tudo, como reagiria e me adaptaria ás dificuldades 

provocadas ou apresentadas pelos alunos. 

Apesar de todas as situações e dificuldades que se apresentavam à 

minha frente, sabia que esta nova etapa seria uma das mais ricas e 

importantes da minha formação como docente e como cidadão. 

 

b. Tarefas de Ensino-Aprendizagem nas aulas de Educação Física 
Neste ponto serão ostentadas três grandes dimensões do EP: o 

planeamento, as estratégias de ensino e a avaliação. Estas comensurações 

necessitam de uma grande reflexão, pois dela advém o sucesso do processo 

ensino-aprendizagem. 

 

1. Planeamento 
Neste ponto serão enumeradas as mais variadas atividades que 

resultam do trabalho de um professor, respeitante à produção das planificações 

anuais de conteúdos e respetivas Unidades Didáticas (UD) e Planos de Aula 

(PA). 

A fase de planeamento pode ser divida em três momentos distintos, mas 

que nunca poderão ser separados devido à dependência que têm entre si: a) o 

momento da conceção, onde são produzidas as estratégias e os objetivos que 

serão utilizadas no decorrer da lecionação; b) a aplicação, onde todo a 

planificação anterior é colocada em prática e; c) o controlo/avaliação, onde o 

planeamento é levado a avaliação, e daí resultará uma verdadeira 

consciencialização da eficiência do planeamento anterior. (Aranha, 2004, p. 10) 

 

i. Planificação Anual de Conteúdos 
A planificação dos conteúdos a serem abordados durante todo o ano 

letivo foi preparado por todo o Departamento de Expressões da Escola S/3 S. 
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Pedro, mais propriamente pelo Grupo de EF. Todo o planeamento contempla o 

horário em que cada turma tem aulas e a sua carga horária, qual a modalidade 

que estes irão abordar e o professor responsável pela lecionação. O núcleo de 

estágio não teve qualquer influência na conceção do referido documento, uma 

vez que se tratava de uma questão de distribuição de serviço docente. Durante 

o decorrer do ano letivo as planificações foram sofrendo alterações, mediante a 

prestação motora dos alunos. 

 

ii. Unidades Didáticas 
Pretende-se que a escola seja não tenha um espírito conservador, mas 

que seja um local onde a aprendizagem seja “ativa e dinâmica”, na qual o 

professor não seja um mero transmissor de conhecimentos, mas que auxilie os 

seus alunos, de forma a que estes estejam preparados para apresentarem um 

“espírito crítico em relação à sociedade onde se inserem (...) para fazerem 

parte dela e a melhorem.” (Carmona, 2012, p. 71) 

Uma UD organizam “os conteúdos em função dos objetivos do que nos 

propomos com o seu estudo”. Estas são um instrumento que ajuda a organizar 

conteúdos e a estruturá-los, de forma a melhorar todo o processo de ensino-

aprendizagem, planificando e distribuindo-os num determinado espaço de 

tempo, anteriormente definido aquando da elaboração do Plano Anual de 

Conteúdos. (Maestros, 2009, p.13) 

As UD que realizei, num total de 5 distribuídas pelos 3 períodos de 

tempo letivo, auxiliaram a minha atividade docente, organizando os 

modalidades e matérias que teria que levar até aos alunos. Para a realização 

das UD, tive que tomar em consideração o Programa de Educação Física do 

Ensino Básico, de novembro de 2001, e também o Programa de Educação 

Física do 10º, 11º e 12º anos dos Cursos Científico-Humanísticos e Cursos 

Tecnológicos, homologado em fevereiro de 2001, ambos provenientes do 

Ministério da Educação, bem como as imposições provenientes do Plano Anual 

de Conteúdos, as aulas previstas para cada UD e os recursos materiais e 

espaciais disponibilizados pela Escola S/3 S. Pedro. 
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Cada UD foi dividida em 5 partes fundamentais: a caraterização da 1) 

População Alvo, Critérios de Avaliação, Recursos e Objetivos; 2) Estruturação 

de Conteúdos; 3) Avaliação Diagnóstica vs Avaliação Sumativa; 4) Avaliação 

dos Alunos com Atestado; e 5) Estratégias. Embora tenha sido inicialmente 

planeada uma sequência  de conteúdos a serem abordados, a UD trata-se de 

um documento maleável, podendo ser alterada a estrutura de conteúdos, 

devido às necessidades dos alunos. 

No final de cada UD, realizei um balanço final, onde, através de uma 

reflexão profunda e consciente, analisei os resultados obtidos, sucesso ou 

insucesso das estratégias praticadas e dos conteúdos lecionados. 

 

iii. Planos de Aula 
O plano de aula deve ser um documento simples e que tenha a 

capacidade de ser lido por qualquer usuário familiarizados com as técnicas de 

intervenção pedagógica em contexto escolar, mas ao mesmo tempo pessoal. 

Trata-se de um documento que serve como guião da aula, representando um 

elemento de ligação entre os conteúdos da UD e os objetivos de aprendizagem 

pretendidos pelo professor, sendo que deve manter uma sequência lógica de 

desenvolvimento, levando à obtenção dos objetivos previamente definidos. 

(Fernandes, 2013) 

Organizei os meus planos de aula de forma a que obtivesse toda a 

informação que achasse pertinente para a identificação e o desenvolvimento 

que a aula deveria seguir: o cabeçalho era composto por elementos de 

informação sobre o professor estagiário, o número da aula do ano letivo e 

consequente número de aula da UD, a data e hora em que a aula se 

processava, o local onde decorria, o ano de escolaridade, turma e o número de 

alunos que compunham a turma, o tempo disponível para a aula e o seu 

correspondente em tempo útil, a UD, função didática, objetivo específico e 

conteúdos, o material didático que os alunos iriam utilizar, uma descrição dos 

objetivos operacionais que a aula iria ter, bem como o tempo, sequência de 

tarefas, estratégias e controlo da atividade e uma representação gráfica de 

cada momento das tarefas. 
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Após cada aula, era realizado um balanço de aula, onde se descreviam 

as considerações gerais da aula, era feita uma avaliação do comportamento 

dos alunos, eram avaliadas as estratégias utilizadas, o tempo de atividade 

motora, as principais dificuldades sentidas pelos alunos, as dificuldades 

sentidas pelo professor, se o plano de aula sofreu alguma alteração ou 

adaptação e sugestões para atividades futuras ou alterações que deveriam ser 

feitas para melhorar a capacidade de retenção dos alunos. 

 

4. Prática Pedagógica Supervisionada (PPS) 
O professor deve dominar “um vasto número de destrezas” e que estas 

se processam em 4 dimensões: a Instrução, a Gestão, Disciplina e Clima, não 

podendo ser separadas, permitindo ao professor ter uma “prática de ensino 

mais eficaz”. (Aranha, 2004, p. 30) 

a. Instrução 
A dimensão da Instrução refere-se aos procedimentos que se 

relacionam com a indicação de atividades de aprendizagem, comportamentos 

do professor que se relacionam com os objetivos que este define para a 

aprendizagem, utilizando a comunicação das matérias a serem ensinadas por 

via de preleção, explicação, demonstração e feedback. Estes procedimentos 

caraterizam-se por agregarem os “comportamentos e destrezas técnicas de 

ensino” que se encontram no “reportório do professor para comunicar 

informação pertinente”. (Aranha, 2004, p. 31) 

Durante o decorrer das atividades letivas, a forma como era transmitida 

a informação inicial aos alunos foi melhorando, uma vez que com a prática 

regular deste tipo de ações faz com que se torne um hábito, fazendo com que 

os alunos recebessem os conteúdos/informações que lhes direcionávamos de 

uma forma mais clara, gastando o menor tempo possível. 

Uma das maiores preocupações que mantinha durante esta etapa inicial 

da aula era de ter todos os alunos juntos, numa posição em que todos 

tivessem uma visão clara sobre mim e eu sobre eles, preferencialmente 

sentados no chão, de costas para onde se encontravam outros alunos, 
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tentando eliminar quaisquer fontes de distração e observando as suas reações 

ao que lhes era transmitido, tentando perceber se existiam dúvidas ou 

informação que não era perceptível. 

Na fase inicial da instrução, era meu objetivo transmitir aos alunos 

regras de segurança, como os cabelos presos, manter as pastilhas elásticas 

fora do ambiente de sala de aula, não trazer pulseiras para a aula. Caso a aula 

se tratasse da primeira aula de uma UD e após serem relembradas as regras 

de segurança, fazia um pequeno questionário aos alunos sobre a nova 

modalidade, as principais regras da modalidade, os conteúdos/técnicas que 

conheciam e após esse questionário abordava tudo aquilo que lhes tinha 

questionado, mas de uma forma ordenada, iniciando com as regras básicas da 

modalidade, os gestos técnicos que lhes são reportados e por fim, as 

determinantes técnicas que levam a uma boa execução dos gestos técnicos. 

Nas aulas seguintes, os gestos técnicos abordados em aulas anteriores e/ou 

novos gestos técnicos que iriam ser aprendidos, eram constantemente 

relembrados, bem como os critérios de êxito que eram inerentes ao gesto 

técnico. 

As demonstrações eram feitas por mim ou por um aluno, dependendo 

da capacidade técnica na modalidade em questão, passando os próprios 

alunos a ser um agente de ensino.  

Enquanto os alunos se encontravam em atividade motora, foi minha 

preocupação deslocar ou colocar-me de forma a poder controlar todos os 

locais em que os alunos da turma se encontravam, podendo observar e avaliar 

as suas ações no decorrer da aula. A deslocação e consequente colocação, 

era, na maior parte das vezes, realizada em redor dos locais de exercício, 

optando por nunca me encontrar de costas para os alunos e locais onde estes 

se encontravam em exercício. No decorrer da atividade motora, foi minha 

preocupação utilizar reações verbais ou físicas ao desempenho dos alunos, 

contribuindo para que estes tivessem informação suplementar, ou que servisse 

como fator motivacional, visando a concretização dos objetivos propostos para 

as aulas. Essas reações centravam-se, na maioria das vezes, nas ações 

técnicas dos movimentos propostos, anteriormente referidas aquando da 
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transmissão de informação, tentando contribuir para o sucesso dos alunos na 

execução dos movimentos. Após fornecer as correções, era possível observar 

se os alunos tinham, de facto, percebido tudo aquilo que lhes era transmitido 

ou se era necessário insistir na correção dos movimentos. 

No final de cada aula, os alunos eram questionados acerca das suas 

principais dificuldades e necessidades, bem como lhes era fornecido, uma vez 

mais, os incentivos para que atingissem um nível técnico que lhes permitisse 

obter classificações de excelência na sua prestação motora. 

 

b. Gestão da Aula 
A dimensão da Gestão refere-se às ações de organização, aos 

comportamentos observados no professor que potenciem a implicação dos 

alunos na matéria de ensino, “tais como gestão das situações de 

aprendizagem, de organização, de transição e do comportamento dos alunos”. 

A gestão da aula visa potencializar o tempo útil da aula, englobando os 

procedimentos que o professor coloca em prática para esse efeito. (Aranha, 

2004, p. 33) 

No decorrer do ano letivo, todas as aulas que lecionei tinham início à 

hora marcada no horário, embora fosse concedido um período, nunca superior 

a 10 minutos, para que os alunos se encontrassem com equipamento 

devidamente adequado para a realização das aulas. Numa etapa inicial, utilizei 

um processo de chamada onde os próprios alunos me indicavam o porquê de 

não realizarem aula e quais os colegas que iriam faltar à aula, pelo facto de 

estes se conhecerem e conseguirem identificar mais rapidamente os alunos 

faltosos, mas com o passar do tempo e adquirindo conhecimentos acerca dos 

alunos, o processo de chamada passou a ser feito por mim, perdendo menos 

tempo no início de cada aula.  

Sempre que a aula permitisse, era utilizado um sistema de “estações de 

trabalho”, permitindo que os alunos conseguissem identificar mais rapidamente 

os locais para onde se deveriam deslocar no final de cada tarefa que lhes era 

proposta, mas nas aulas em que isso não se tornava possível, era utilizado um 

processo de reunião dos alunos no local onde me encontrava, permitindo 
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observar todos os alunos enquanto preparava os exercícios que se seguiam no 

plano de aula.  

Durante as aulas, de forma a promover a entrega dos alunos às 

atividades que lhes eram propostas, utilizei formas de competição que lhes 

permitisse cooperar entre cada equipa, outras vezes utilizava formas de 

afetividade negativa que os levasse a querer superar-se ou afetividade positiva 

onde era meu objetivo levar a que os alunos normalmente mais introvertidos ou 

com menos capacidades físicas ou técnicas, estivessem disponíveis para a 

prática.  

Relativamente à organização utilizada durante as aulas, era meu intuito 

não alterar constantemente a disposição dos exercícios ou estações, visto ser 

mais fácil de conduzir os alunos através dos exercícios propostos para cada 

aula, perdendo pouco tempo na transição ou instrução relativa a cada 

momento do exercício. Sempre que necessário, a aula era interrompida de 

forma a clarificar o alunos sobre a forma como cada objetivo operacional se 

processava, fazendo com que todos os alunos percebessem como este era 

desenvolvido, mas na maior parte dos exercícios, o feedback era 

individualizado, corrigindo diretamente os alunos, através de ações verbais ou 

de feedbacks visuais. 

 

c. Disciplina 
A dimensão da disciplina refere-se ao facto de o professor adotar 

processos que visem a escolha de comportamentos apropriados a ter em sala 

de aula, na alteração das condutas impróprias, promovendo atitudes úteis e 

produtivas. A extensão desta dimensão engloba os comportamentos que o 

professor toma para modificar os comportamentos menos apropriados dos 

alunos, promovendo assim o bom desenvolvimento das aulas. (Aranha, 2004, 

p. 35) 

No meu entender, existem diversos tipos de demonstrações de 

autoridade, umas mais amigáveis do que outras. Devido à minha personalidade 

não fui capaz de exercer um tipo de autoridade onde me impusesse claramente 

sobre os alunos, pretendia, no início da atividade letiva, levar os alunos a 
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respeitar-me, mas nunca me rotulassem como “o mau da fita”, um professor 

que apenas castigasse ou ditasse regras e que nunca olhasse os alunos como 

sendo parte constituinte do processo ensino-aprendizagem. Essa opção 

trouxe-me diversos dissabores, razão pela qual optei, em conjunto com a 

professora cooperante e o restante grupo de estágio, mudar de turma, onde 

teria uma oportunidade de recomeçar a lecionação, numa nova turma que, 

apesar de já estar familiarizada com a minha presença nas suas aulas, nunca 

me viram no lugar de professor. Apesar de, no capítulo da disciplina não 

conseguir estar no meu melhor, nem sempre foi assim. Em alguns casos, para 

penalizar os alunos, coloquei-os no banco ou a jogar, dependendo se 

gostassem ou não da modalidade e/ou da prática de atividade física, em outros 

foi necessário sentar todos os alunos, ficar em silêncio, e se algum deles 

falasse ou tentasse distrair os seus colegas, iria ser repreendido. 

 

d. Clima 
Este ponto refere-se ao trabalho que o professor desenvolve, com vista 

à criação de um ambiente afetuoso e humano. Descreve os comportamentos 

do professor,  que promovem um clima de aula positivo, tal como a sua relação 

com os alunos e demonstração de admiração pelo seu desenvolvimento. O 

clima tem como extensão todos os comportamentos e destrezas técnicas de 

ensino, que fazem parte das dinâmicas do professor, para conseguir um clima 

de aula agradável e construtivo. (Aranha, 2004, p. 37) 

Na procura de um ambiente de lecionação mais afável, tentei relacionar-

-me, sempre que possível, com os alunos fora do ambiente de sala de aula, 

procurando ganhar a sua confiança, algo que os alunos entenderam de uma 

forma negativa, pensaram que por falar com eles em outras situações, no 

contexto de aula as coisas seriam idênticas. Após a mudança de turma, o 

ambiente de aula tornou-se bastante mais positivo, pois os elementos da nova 

turma revelaram-se bastante mais humanos do que os alunos anteriores, 

respeitando os limites professor-aluno, tendo sempre comportamentos dignos 

de verdadeiros alunos em sala de aula. Repreendi os alunos que revelaram 

comportamentos impróprios para a aula, muitas das vezes devido a 
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comentários acerca das capacidades motoras menos desenvolvidas que 

alguns alunos apresentavam, valorizando as capacidades de todos os alunos. 

 

e. Estratégias de Ensino 
No decorrer do ano letivo, como resposta à exigência dos momentos de 

ensino, foram várias as decisões pedagógicas que utilizei, algumas com muito 

sucesso, outras com menores índices de aptidão didática. 

Durante o ano de estágio, ao contrário do que estava inicialmente pré-

definido, tive a oportunidade de ter uma relação de professor-aluno com mais 

turmas do que os restantes estagiários, o que me fez repensar e adotar novas 

estratégias que me permitissem levar o ensino dos conteúdos programados 

com maior sucesso aos alunos. A escolha das estratégias de ensino, embora 

fossem alvo de uma escolha e de uma procura exaustiva, podiam ou não ter 

sucesso com determina turma, o que fez com que abordasse diversas 

estratégias no decorrer do ano letivo. Aquando da mudança de turma, uma das 

coisas que mudou foi a minha postura relativamente aos alunos, passando a 

ser mais seguro de mim próprio e impondo um rigor nas ações que os alunos 

deveriam executar. 

As estratégias de ensino que utilizei foram o recurso a exposições 

gráficas num quadro negro que estava disponível no pavilhão da escola, 

utilização de testes escritos para averiguar os conhecimentos teóricos dos 

alunos relativamente aos conteúdos abordados nas aulas, o uso  de 

aquecimentos específicos e não específicos, jogos reduzidos e condicionados, 

jogos lúdicos e jogo formal.  

Como justificativa para as opções tomadas durante o ano letivo, a 

utilização de explicações visuais/escritas durante a instrução promove a 

retenção de conhecimentos e aumenta a capacidade de perceção dos 

conhecimentos que pretendia transmitir. A utilização de provas escritas foi 

crucial para uma avaliação mais precisa, sendo um fator fundamental na 

avaliação dos conhecimentos teóricos que os aluno retinham aquando da sua 

transmissão nas aulas. Procurei iniciar as aulas com exercícios que fossem de 

alguma forma lúdicos, de forma a que os alunos extravasassem as energias 
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que tinham, promovendo um ambiente de lecionação e de aprendizagem mais 

facilitado. Esta estratégia não se revelou eficaz, uma vez que os alunos, ou não 

seguiam as instruções que lhes eram dadas, ou supunham que a aula seria 

toda à base de exercícios onde estivessem à vontade, o que não era de todo 

verdade, optando por passar a realizar uma série de exercícios pré-definidos 

como aquecimento. 

Nas UD de Basquetebol, Futsal e Voleibol (em ambas as turmas) utilizei 

exercícios analíticos, pois estes promovem a aquisição de conhecimentos sem 

a variável de jogo presente na sua execução, mas também utilizei o jogo como 

forma de ensino, numa fase mais inicial reduzido e condicionado, mas com o 

passar do tempo e a aquisição de conhecimentos por parte dos alunos, o jogo 

passou a tomar contornos da sua real demonstração. Embora os exercícios 

analíticos ajudem na aprendizagem de elementos técnicos, estes não são 

muito utilizados, pois são enquadrados fora do contexto, não revelando grande 

importância na componente tática do jogo. (Ricardo, 2005) 

Os jogos reduzidos e condicionados foram um meio que se revelou 

bastante eficaz na aprendizagem dos alunos, uma vez que lhes permitiram 

estar constantemente em contacto com o jogo, por via de restrição do número 

de toques na bola, de espaço de jogo, de passos ou até do número de 

jogadores. De acordo com os objetivos pré-definidos para a aula, modificava as 

caraterísticas do jogo para que estes fossem ao seu encontro, conseguindo ter 

um elevado número de alunos em atividade física, permitindo que os alunos 

que apresentavam maiores dificuldades na execução dos movimentos ou 

técnicas, tivessem um papel preponderante no desenrolar do jogo.  

A utilização do jogo formal como forma de ensino foi realizada em fases 

mais avançadas do processo de aprendizagem, uma vez que se carateriza 

pela aplicação dos conhecimentos adquiridos durante as aulas. No jogo formal 

podia ser observada a real evolução dos alunos e verificar se as estratégias de 

ensino utilizadas se revelaram as melhores para uma determinada modalidade. 

Na UD de Ginástica, visto ser uma modalidade individual, onde os 

conteúdos passavam pelos conteúdos de ginástica de solo e aparelhos (mini-    

-trampolim e cavalo), as estratégias passaram pela utilização de exercícios em 
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circuito, onde os alunos, quando terminavam de realizar um exercício, 

passavam automaticamente para o seguinte ou então repetiam esse exercício 

até ao sinal sonoro dado por mim. Os aquecimentos das aulas da UD de 

Ginástica foram não específicos, mas dando grande importância aos 

alongamentos e mobilização articular, pois estes são uma parte importante da 

modalidade. 

 

5. Avaliação 
Em Educação Física, a avaliação carateriza-se por englobar uma série 

de caraterísticas e dificuldades que são comuns às restantes componentes 

curriculares, mas reúne algumas particularidades. (Betti & Zuliani, 2002) 

Avaliar em Educação Física “é reconhecer, diagnosticar, desenvolver e 

valorizar a expressão individual, a cultura própria e a manifestação da 

afetividade. (Bratifische, 2003) 

Durante o ano letivo, o processo de ensino-aprendizagem foi controlado 

por 3 processos de avaliação diferentes, utilizados em momentos distintos da 

avaliação: a Avaliação Diagnóstica, realizada em momentos iniciais da UD, a 

Avaliação Formativa, realizada no decorrer da UD e a Avaliação Sumativa, 

realizada no final de cada UD. 

Os processos de avaliação foram, no meu entender, os momentos mais 

stressantes de todo o EP, pois as decisões foram tomadas, por vezes, em 

frações de segundo. Nos momentos de avaliação foi necessária uma enorme 

concentração, ter em mente os fatores avaliativos acerca de todos os 

conteúdos, imparcialidade acerca dos alunos e sempre com um sentido de 

ética profissional.  

 

a. Avaliação Diagnóstica 
A avaliação diagnóstica deve ser um instrumento utilizado na 

“identificação de novos rumos”, reconhecendo os caminhos percorridos e 

identificando os trajetos a serem seguidos. (Miyagima, 1989) 
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A avaliação diagnóstica ajuda o professor a detetar situações do sistema 

ou do aluno, salientando os seus pontos fortes e menos fortes, permitindo ao 

professor definir melhor os caminhos a serem seguidos durante o ano letivo. 

(Rodrigues, 2003) 

A avaliação diagnóstica foi realizada no início de cada UD lecionada 

durante o EP, sendo que apenas contava como fator indicativo da real 

condição dos alunos relativamente aos conteúdos que seriam abordados 

durante a UD. Os dados de cada aluno seriam um fator informativo da sua 

condição individual, mas davam para estabelecer uma noção geral da situação 

da turma. Caso as dificuldades dos alunos fossem impeditivas para a 

realização dos conteúdos da UD, a avaliação diagnóstica fornecia-me esses 

dados, procedendo à reestruturação da distribuição dos conteúdos pela UD. 

A realização da avaliação diagnóstica foi agendada para a primeira aula 

de todas as UD do EP, partindo daí para a reestruturação, se necessária, dos 

conteúdos propostos para o decorrer da UD em questão. Os recursos utilizados 

para proceder a esta avaliação foi uma folha de registo que continha todos os 

nomes dos alunos. A elaboração das fichas ficou a meu encargo, bem como 

das fichas de componentes técnicas para cada gesto técnico a ser avaliado. 

Os alunos foram avaliados no domínio psicomotor, no que é respeitante 

aos gestos técnicos e matérias tácticas dos conteúdos programáticos, indo de 

encontro aos critérios de êxito/componentes críticas conhecidas para os gestos 

técnicos. Excetuando na UD de Ginástica, a observação e registo dos 

elementos levados em consideração para a avaliação foi realizada através do 

uso de exercícios distanciados da realidade do jogo, sendo-me mais fácil 

avaliar as capacidades técnicas e motoras dos diferentes alunos. 

De forma a avaliação, na sua totalidade, ser coerente, as fichas de 

avaliação diagnóstica a sumativa era idênticas, podendo, dependendo dos 

casos, sofrer alterações. 

 

b. Avaliação Formativa 
A avaliação formativa é uma apreciação interativa, concentrada nos 

processamentos cognitivos dos alunos, aliada aos “processos de feedback, 
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regulação, de autoavaliação e de autorregulação das aprendizagens”. 

(Fernandes, 2006) 

Entre a avaliação diagnóstica e a sumativa, realiza-se a avaliação 

formativa, durante as aulas da UD através da observação sistemática, onde se 

podem detetar e corrigir os comportamentos desviantes no que toca a 

conteúdos técnicos e táticos a serem retidos pelos alunos. Através desta 

avaliação é possível avaliar os três domínios da aprendizagem: o sócio-afetivo, 

o cognitivo e o psicomotor. (Aranha, 2004, p. 12) 

Esta forma de avaliação torna-se mais justa e mais eficiente para os 

alunos, uma vez que são registadas as suas evoluções, mas também facilita o 

trabalho de professor, podendo registar os comportamentos dos alunos, bem 

como as suas evoluções, podendo adequar os conteúdos e eventuais 

estratégias ao seu real desempenho. 

O domínio cognitivo foi registado através da pontuação que os alunos 

conseguiram obter na realização dos testes teóricos durante o EP.  

O domínio sócio-afetivo foi registado, em grelhas elaboradas para o 

devido efeito, e foram avaliados os parâmetros da realização, ou não, de aulas, 

os comportamentos desviantes que os alunos demonstravam nas aulas, 

pontualidade, participação, respeito e regras e condutas na sala de aula. 

  

c. Avaliação Sumativa 
Este tipo de avaliação ajuíza o resultante de todas as aulas dadas 

durante uma UD e o sucesso que os alunos obtêm através dos ensinamentos 

transmitidos, através da diferença entre os objetivos definidos e aqueles que 

estes alcançaram. Esta avaliação processou-se durante a última aula da UD, 

excetuando as UD que terminavam um período letivo, onde a Avaliação 

Sumativa se processava na penúltima aula, pois a última era sempre de auto e 

heteroavaliações. 
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6. Tarefas de estágio de relação escola-meio 

a. Estudo de Turma 
O estudo de turma é, sem dúvidas, uma peça importante no sucesso 

das intervenções pedagógicas, pois “a planificação é individualizada, e tem 

sempre como ponto de partida as caraterísticas da escola e dos alunos”, tendo 

que ser necessariamente realizado, “pois o êxito da nossa 

planificação/realização baseia-se no conhecimento destes aspetos: escola, 

meio e turma.” (Aranha & Coelho, 2007, p. 15). 

Os estagiários têm a oportunidade de no, seu ano de estágio curricular, 

preencher as lacunas existentes na preparação teórica que é ministrada nas 

salas de aula, a fim de terem sucesso nas situações técnico-pedagógicas do 

ensino (Silva, 2010). 

Para um professor se tornar competente ele precisa do desenvolvimento 

profissional, e isso acontece por meio da formação contínua incluindo a 

experiência profissional. (Tessaro & Guzzo, 2004) 

Como tal, para a realização desta caracterização, aplicou-se um 

questionário de caracterização biográfica e sociométrica. O teste sociométrico 

“consiste em pedir a todos os membros de um grupo que designem, entre os 

companheiros, aqueles com quem desejariam encontrar-se numa atividade 

bem determinada. Pode-se pedir-lhes igualmente que designem aqueles com 

quem preferiam não se encontrar...”. “O teste sociométrico, porém não é 

somente um instrumento de diagnóstico individual; o estudo das relações 

interpessoais pode ser igualmente frutuoso. Quando o critério das preferências 

e rejeições tem uma característica mais ou menos afectiva, não é difícil 

determinar as preferências recíprocas (relações de amizade: simpatia, 

amizade), as rejeições recíprocas (relações conflituais: rivalidade, ódio...) e as 

“relações de indiferença”, se nos é permitida esta expressão. (Bastin, 1980,    

p. 15) 

Os dados obtidos permitiram-me planificar as aulas, tendo em conta os 

aspectos/problemas dos alunos, que as possam condicionar, para que deste 

modo possa utilizar estratégias pedagógicas que melhorem o processo de 

ensino-aprendizagem. Os dados permitem ainda ir de encontro a duas das 
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finalidades da educação física: a promoção da saúde e o desenvolvimento da 

cidadania (Programa de Educação Física – Ensino Básico, 2001).  

 

i. Definição de Objetivos 
Este estudo de turma tem como principal objetivo a caraterização da 

turma do 9º de escolaridade, da Escola S/3 S. Pedro, em Vila Real. Após a 

realização deste estudo é nosso objetivo obter um conhecimento mais 

profundo acerca dos integrantes nesta micro-sociedade, possibilitando a 

adoção de estratégias congruentes com a realidade da turma, permitindo 

intervir corretamente no seu processo de aprendizagem. 

A análise cuidada dos dados recolhidos para a elaboração do presente 

estudo permitiram-me estudar: 

• A constituição da turma, relativamente aos dados sociais (sendo 

que irão permitir avaliar a heterogeneidade da turma, tornando-se 

mais fácil o ajuste às suas caraterísticas e interferindo sobre o 

seu relacionamento; 

• A situação familiar, avaliando a constituição do agregado familiar, 

especialmente a sua composição, permitindo ajuizar o estado civil 

dos pais, as suas habilitações académicas, profissão; 

• Os principais problemas relacionados com a saúde, fator que 

poderá ser preponderante aquando do planeamento das aulas; 

• A rotina diária dos alunos, principalmente a hora de dormir; 

• A alimentação dos estudantes, sobretudo onde almoçam em 

tempo de aulas; 

• A vida escolar dos alunos, nomeadamente a sua disciplina 

preferida; 

• A ocupação dos tempos livres, por via de atividades físicas. 

 

Estudo Sociométrico: O sociograma é uma técnica para determinar as 

preferências dos indivíduos perante diversos estímulos (pessoas) que fazem 

parte do seu meio (Silva, 2002). 
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Objetivos Gerais: 
Contribuir para facilitar nas relações interpessoais, com vista à melhoria 

da performance desportiva e de dinâmica de conjunto. 

 

Objetivos específicos: 
Estabelecer um sistema de intervenção pedagógica para melhorar as 

relações interpessoais dos alunos. 

 

ii. Material e Métodos 
A amostra foram 25 alunos da turma onde lecionei do 9º ano de 

escolaridade, da Escola S/3 S. Pedro de Vila Real. 

O método utilizado por nós foi o questionário existente na Escola S/3 S. 

Pedro e que tem sido utilizado ao longo dos anos. Pela qualidade do 

questionário evidenciada pelos estagiários, foi unânime a decisão pela 

utilização do referido questionário. 

A aplicação dos questionários foi realizada na aula de apresentação aos 

alunos, onde foi apresentado o professor da disciplina de Educação Física, 

bem como os professores estagiários. 

Os alunos tiveram o tempo da aula para o preenchimento dos 

questionários, sendo que estes era iguais para todos os alunos, sem exceções. 

Posteriormente foi aplicada uma Ficha de Caraterização Individual, com 

questões respeitantes à Educação Física e um questionário Sociométrico. Os 

questionários foram fornecidos aos alunos na aula de Educação Física, mas, 

desta vez, preenchidos em casa. 

O tratamento dos dados foi elaborado utilizando o Microsoft Office Excel 

mac: 2011. 

 

iii. Conclusões Pedagógicas 
Após a realização deste estudo acerca da turma do 9º ano de 

escolaridade, da Escola S/3 S. Pedro de Vila Real, e terminada a análise dos 

dados expostos, foi-me possível afirmar que a turma é, dentro de parâmetros 
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normais, uma turma como as demais, mas que apresenta alguns casos 

específicos que requerem uma intervenção mais cuidada por parte do docente.  

Como conclusões pedagógicas, podemos retirar o seguinte: aos alunos 

com pais separados, ou com estruturas familiares não tidas como normais, 

será aconselhado frequentar as consultas de Psicologia, para que, deste modo, 

possam receber algum tipo de apoio e orientação acerca das suas ações e 

atitudes, ou mesmo dos problemas diários que provêm desse tipo de 

organização familiar; 

No que diz respeito aos alunos com doenças diagnosticadas, devem ser 

tidas em consideração as implicações que cada perturbação pode ter na 

cumprimento dos exercícios em contexto de aulas de EF; 

Apesar do interesse demonstrado nas aulas de EF, devem ser utilizadas 

formas jogadas que promovam a competição saudável e as jogos lúdicos. 

Deste modo, os alunos que reúnem a sua preferência pelas aulas de Educação 

Física continuam motivados na sua realização; 

As modalidades a ser lecionadas nesta turma serão o Basquetebol, 

Ginástica, Natação, Futebol e Andebol. Alguns dos alunos integrantes nesta 

turma são praticantes das modalidades desportivas a ser abordadas, deste 

modo, deve-se procurar o conhecimento profundo das modalidades em 

questão e, deste modo, evitar situações de embaraço e que levem a que os 

alunos pensem que sabem mais do que o docente; 

As aulas de EF devem ser um espaço de partilha de experiências e de 

socialização. Os alunos devem estar todos integrados no contexto de aula, e o 

docente deve procurar a socialização entre todos os alunos da turma, 

permitindo assim que todos os alunos se fiquem a conhecer; 

Após a análise dos dados dos inquéritos e a respetiva caraterização da 

turma, é possível adequar as estratégias ao tipo de alunos, para assim 

melhorar o processo ensino-aprendizagem. 
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b. Atividades na Escola 

i. Dia do Não Fumador 
Esta atividade, direcionada para os alunos do 7º ano de escolaridade, foi 

realizada no dia 20 de novembro de 2013, pelas 15h e serviu como forma de 

comemoração do dia de incentivo ao não tabagismo e como integração, visto 

que estes eram os alunos mais recentes na escola. 

Para a sua realização, os Núcleos de Estágio de EF, em colaboração 

com o Departamento de Expressões da escola, trabalharam em conjunto com 

vista à concretização de diversas atividades de cariz desportivo e recreativo. O 

planeamento da atividade foi realizado atempadamente, levando a que tudo 

estivesse pronto para a atividade, faltando apenas acertar alguns detalhes 

acerca da disposição dos jogos e dos recursos humanos no espaço utilizado. 

Procedemos à promoção de inscrições da atividade através de cartazes 

elaborados pelos Núcleos de Estágio e através do contacto direto com cada 

turma do 7º ano durante o seu horário das aulas de EF. Para a realização da 

maioria dos jogos era necessária a colaboração de mais do que um aluno, 

promovendo desta forma a entreajuda e a cooperação entre os integrantes de 

cada equipa. Foram realizadas várias hipóteses de rotação pelos jogos, de 

forma a que nenhuma equipa coincidisse com outra (excetuando os jogos de 

competição direta) aquando da sua vez de realizar cada jogo.  

Em relação aos aspetos positivos da atividade, registou-se uma boa 

afluência de alunos participantes, a boa organização em termos de rotações e 

ocupação de espaços, a presença de animação musical, reportagem 

fotográfica e de vários espetadores. 

Os aspetos menos positivos que registámos centram-se na falta de 

referência aos malefícios dos hábitos tabágicos, sendo que apenas estavam 

presentes nas latas em forma de cigarro. 

 

ii. Torneio de Gira-Vólei 
Esta atividade, direcionada para toda a comunidade escolar, foi 

realizada no dia 17 de dezembro de 2013, pelas 14h30 e serviu como forma de 
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promoção da atividade física e como comemoração do final do 1º período de 

atividade letiva. 

Para a sua realização, os Núcleos de Estágio de EF, em colaboração 

com o Departamento de Expressões da escola, trabalharam em conjunto com 

vista à concretização de diversas atividades de cariz desportivo e recreativo. O 

planeamento da atividade foi realizado atempadamente, levando a que tudo 

estivesse pronto para a atividade, faltando apenas acertar alguns detalhes que 

não poderiam ser antecipados, principalmente a localização da MasterClass de 

Hip-Hop devido à incerteza meteorológica. Procedemos à promoção de 

inscrições da atividade através de cartazes elaborados pelos Núcleos de 

Estágio e através do contacto direto com os professores de Educação Física. 

Esta atividade promovia a entreajuda e a cooperação entre os integrantes de 

cada equipa. O nosso Núcleo de Estágio ficara encarregue da elaboração do 

cartaz alusivo à atividade, da organização da MasterClass de Hip-Hop, bem 

como, em colaboração com o outro Núcleo de Estágio, da arbitragem dos jogos 

de Gira-Vólei. Os Núcleos de Estágio colaboraram ainda na realização do 

Torneio de Basquetebol 3x3, da responsabilidade da Associação de 

Estudantes. 

O evento contou com a presença de 17 equipas, de 4 elementos cada, 

sendo necessário elaborar 3 quadros competitivos, distribuídos pelos diferentes 

anos de escolaridade e género dos alunos. Estiveram presentes 4 equipas 

femininas e 10 masculinas do Ensino Básico, onde se englobou 1 equipa do 

10º ano, e 2 equipas femininas do Secundário. 

Em relação aos aspetos positivos da atividade, registou-se uma boa 

afluência de alunos participantes, a boa organização em termos de rotações e 

ocupação de espaços e a presença de vários espetadores. 

Os aspetos menos positivos que registámos centram-se na realização 

do torneio de Basquetebol sob chuva, embora tenha ficado registado o 

interesse dos alunos em participarem na atividade. 

iii. Semana das Broas 
Esta atividade, direcionada para toda a comunidade escolar, foi 

realizada nos dias 3 e 4 de fevereiro de 2014, das 10 às 17h30  e teve como 
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objetivos a sensibilização dos alunos para o cumprimento das regras de 

trânsito, incutir o espírito do civismo nos alunos, promover o espírito de equipa 

e promoção da atividade física, promover o espírito competitivo, 

desenvolvimento das capacidades cognitivas e espácio-temporais, 

fortalecimento das relações interpessoais e a comemoração da Semana das 

Broas. 

A “Semana das Broas” contou com a participação do Núcleo de Estágio 

de Educação Física para a organização e divulgação de eventos 

desportivos/recreativos, nos dias 3 e 4 de Fevereiro. As atividades, destinadas 

a toda a população escolar, tiveram início às 10h e terminaram por volta das 

17:30, no recinto exterior da Escola S/3 S. Pedro. 

A adesão às atividades realizadas foi bastante satisfatória e superou as 

expectativas em todas elas, uma vez que nem as condições climatéricas 

adversas impediram os alunos e professores de participar nas atividades. 

Assim, estima-se que estiveram cerca de 250 alunos nas atividades do dia 3 de 

Fevereiro (Percurso de trânsito; kart e corrida de carrinhos de pedal), alguns 

deles deslocaram-se à atividade na presença do respectivo docente. Já no dia 

4 de Fevereiro, o número de alunos baixou um pouco, mas contabilizaram-se 

mais de 200 alunos a participar no “Seringaball” que decorreu durante todo o 

dia e cerca de 20 alunos que realizaram a aula de Ritmos Latinos que teve a 

duração de uma hora. 

 

iv. Caça aos Ovos 
Esta atividade, direcionada para os alunos das turmas onde o Núcleo de 

Estágio intervinha, foi realizada no dia 4 de abril de 2014, das 11h30 às 17h30 

e teve como objetivos o desenvolvimento das capacidades cognitivas e 

espácio-temporais, promoção da atividade física, fortalecimento de relações 

entre indivíduos, promoção do espírito de cidadania e crescimento das 

capacidades motoras dos alunos. 

A “caça aos ovos” realizou-se na última sexta-feira do 2º Período para 

assinalar o final do mesmo e proporcionar um momento de lazer aos alunos 

que estavam prestes a entrar de férias.  
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De acordo com a altura do ano, Páscoa, o núcleo de estágio realizou 

esta atividade apenas para as turmas em que leccionam. Assim, contámos 

com a presença de aproximadamente 90 alunos.  

Cada turma percorreu o recinto exterior da Escola S/3 S. Pedro à 

procura de ovinhos de chocolate assinalados no mapa fornecido a cada 

equipa.  

A atividade decorreu sem incidentes, e superou as expectativas uma vez 

que, apesar das condições atmosféricas adversas, os alunos participaram com 

empenho e entusiasmo neste evento desportivo. 

 

v. Corta-Mato Escolar 
O corta-mato escolar realizou-se no dia 30 de outubro de 2013 e teve 

como entidades organizadoras a Escola S/3 S. Pedro e o Regimento de 

Infantaria nº 13, realizando-se no campo de treinos deste destacamento militar. 

O núcleo de estágio deslocou-se até ao local da prova, auxiliando na 

organização das várias provas que foram realizadas. 

 

vi. Desporto Escolar 
Durante as tardes de quarta-feira, o Núcleo de Estágio acompanhava a 

professora orientadora nos treinos de Voleibol do Desporto Escolar. Durante o 

ano letivo, a equipa que contou com 4 jornadas de competição, sendo que 

duas destas se disputaram em Vila Real, a primeira no Pavilhão dos Desportos 

e a segunda no Pavilhão da Escola S/3 S. Pedro. As restantes jornadas 

competitivas disputaram-se em Lamego e outra em Ribeira de Pena, nos 

respetivos pavilhões das escolas visitadas. 

 

7. Reflexão 
O ano do EP foi, sem sombra para dúvidas, o ano em que mais cresci 

em termos de conhecimentos, pois a partir da prática vem a perfeição. Foi o 

ano onde mais aprendi e onde tomei mais consciência acerca do “ser 

professor”, onde aprendi o valor das estratégias de ensino, estratégias de 
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controlo de atividade, quer em termos de observação, quer em  termos de 

intendência disciplinar dos alunos. 

Este foi um ano de verdadeira realização acerca dos processos de 

ensino, onde a procura constante pela informação acerca das diversas 

modalidades e os seus diversos conteúdos adjacentes, foi alvo de uma 

investigação exaustiva, sempre tendo em mente a obtenção das melhores 

estratégias de ensino. 

Obtive bastantes conhecimentos acerca da criação dos mais diversos 

documentos necessários para uma boa direção das aulas, formas de avaliação 

e de programação e gestão de conteúdos a lecionar, conseguindo criar desde 

UD, tabelas diversas para a marcação de faltas, comportamentos dos alunos, 

etc., testes de avaliação dos conhecimentos teóricos dos alunos, entre outros 

documentos que auxiliem o professor em toda a sua atividade profissional. 

Descobri que a tarefa de um professor é mais do que um simples 

transmissor de conhecimentos, existe uma preparação muito ponderada, com 

vários elementos organizacionais a levar em conta, onde a capacidade de 

renovação de conhecimentos, organização, uma enorme habilidade de 

motivação e paciência, são fatores deveras importantes para a tarefa de “ser 

professor”. 

 

8. Dificuldades Sentidas 
Durante este ano foram diversas as dificuldades sentidas, mas a maior 

foi, sem dúvida, ter a capacidade de controlar o comportamento dos alunos. 

Numa fase inicial do EP não consegui ter pulso firme com os alunos, levando a 

que estes tivessem comportamentos que não eram os melhores, fazendo com 

que o ambiente vivido nas aulas não fosse o desejado. Devido à minha 

capacidade de não levar os alunos a alterar esses comportamentos, ficou 

definido que iria alterar a turma a lecionar, resultando num melhor ambiente, 

tanto para mim, como para os alunos, bem como para o funcionamento das 

aulas. 

No que se refere à preparação das aulas, a maior dificuldade sentida foi 

a de elaborar as UD, mais propriamente a primeira, uma vez que, na formação 
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que tive, poucas foram as vezes em que possuí contacto com esse tipo de 

documentos.  

Relativamente às modalidades e conteúdos lecionados, o maior 

obstáculo que tive foram as UD de Ginástica e Natação, uma vez que não me 

sentia muito à vontade com as especificidades adjacentes à modalidade. No 

decorrer da minha formação enquanto aluno, mais propriamente nos anos de 

Licenciatura, quando fomos confrontados com estas modalidades, estas foram 

ministradas como se treino se tratasse, nunca tendo oportunidade de lecionar 

os conteúdos abordados, prejudicando o desempenho de lecionação em fases 

posteriores. 

O processo de avaliação dos alunos foi complicado, uma vez que era 

algo a que não estava habituado e, para uma avaliação bem conseguida, é 

necessário concentração e capacidade de observação de vários movimentos 

em sequência, algo que no início do EP não estava no meu leque de 

capacidades. 

 

9. Conclusão 
Este documento foi desenvolvido com a finalidade de descrição e 

reflexão em relação ao trabalho desenvolvido ao longo ano de EP, onde tive o 

meu primeiro contacto com a realidade da lecionação e com o que é, na 

verdade, o ser professor. 

Este ano revelou-se bastante enriquecedor, tanto a nível pessoal, como 

a nível profissional, onde cresci imenso como pessoa, onde os meus 

conhecimentos e capacidades sobre o processo de ensino-aprendizagem 

aumentaram exponencialmente, sendo que agora me sinto um profissional 

capaz de contribuir eficazmente para o crescimento dos alunos. 

Considero que este ano foi bastante positivo, foi um ano de bastante 

consciencialização acerca do trabalho de professor e de certeza acerca do 

meu percurso profissional: ser professor de Educação Física! 
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Parte II – Documento de Apoio 
“Abordagem pedagógica ao Gesto Técnico Toque de Dedos”
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Introdução 
O presente estudo tem como principal objetivo dar a conhecer 

métodos/estratégias eficazes no processo ensino-aprendizagem do gesto 

técnico de toque de dedos, em contexto escolar. 

O voleibol é um desporto simples de ser jogado, e as crianças aprendem 

com maior facilidade aquilo que é mais importante no jogo, ou seja, os 

elementos fundamentais. Para que as crianças aprendam na perfeição estes 

elementos, torna-se necessário ajustar o sistema de ensino, trabalhando na 

base da superação de etapas, em que apenas se passa para a etapa seguinte, 

quando se domina a anterior com mestria, adequando cada etapa ao nível 

observado nos alunos. (Santini, 2007) 

Este documento de apoio serviu de base para a Ação de Informação 

necessária para a obtenção do grau de Mestre em Ensino da Educação Física. 

A AI teve lugar no dia 20 de maio de 2014, na Nave dos Desportos, e foi 

dirigida aos alunos do 1º ano da Licenciatura em Ciências do Desporto, e 

intitulou-se “Abordagem Pedagógica ao Gesto Técnico Toque de Dedos”. 

A AI iniciou-se com uma breve apresentação teórica, de 10 minutos, 

acerca da História do Voleibol, quais os benefícios da prática de voleibol, 

conteúdos sobre o Voleibol em contexto escolar e uma referência aos gestos 

técnicos existentes no voleibol e o porquê de dar ênfase ao Toque de Dedos 

na AI. De seguida iniciou-se a componente prática da AI, onde os alunos 

puderam experienciar as progressões pedagógicas idealizadas e propostas 

para uma boa abordagem pedagógica ao gesto técnico toque de dedos. 
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História 
O Voleibol foi criado em 1885, por William G. Morgan, responsável pela 

Educação Física no Colégio de Holyoke, no estado de Massachussets, nos 

Estados Unidos da América. Este tentou criar uma atividade de caráter mais 

recreativo, que se adaptasse aos seus alunos e aos homens de negócios que 

frequentavam os seus cursos e que, simultaneamente, exigisse um grande 

esforço e uma movimentação variada. 

Em Portugal, o voleibol foi introduzido pelas tropas norte-americanas 

que estiveram estacionadas nos Açores durante a 1ª Guerra Mundial. 

A Federação Portuguesa de Voleibol foi fundada em 1947, em Lisboa, 

sendo uma das fundadoras da Federação Internacional de Voleibol. 

Primeiro campeonato nacional masculino foi disputado em 1946/47 e foi 

ganho pela equipa da AEIST. Em 1959/60 foi disputado o primeiro campeonato 

feminino, tendo a equipa do SC Espinho se sagrado campeã nacional. (Alves, 

2013) 

 

Benefícios do Voleibol 
O profissional deve orientar a população sobre os benefícios que a 

atividade física oferece, “principalmente na infância e adolescência, 

possibilitando que estes indivíduos cresçam com hábitos mais sadios e 

adeptos do exercício físico”. (Silverthorn, 2003, p. 116) 

As modalidades desportivas, como o voleibol, promovem a aquisição de 

determinadas competências que podem ser transversais a mais do que uma 

área de estudos. Este promove um desenvolvimento baseado na “inteligência e 

tomada de decisão”, além do impacto que pode ter no aumento da “massa 

óssea e do conteúdo mineral ósseo. (Maciel, 2011, p. 152) 

O voleibol explora uma diversidade de movimentos, conseguindo 

estimular não só as capacidades motoras da velocidade, flexibilidade, força e 

resistência aeróbia, mas também tem a capacidade de estimular o 

fortalecimento da autoestima, cooperação, disciplina, organização e 

socialização. (Suvorov e Grishin, 2002; Souza et. al, 2010, p. 115) 
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O Voleibol na Escola 
A EF é a disciplina que os alunos normalmente mais gostam, pois 

sentem-se livres fora do ambiente de sala de aulas. Na escola é fundamental 

trabalhar com jogos cooperativos, pois estes criam oportunidades de 

aprendizagem, eliminam o sentimento de fracasso e medo, fazendo com que 

todos consigam vencer. (Freire, 1992) 

O professor deve ensinar antes, durante e após a aula, corrigindo os 

erros e estimulando os acertos de um aluno ou de toda a turma, fazendo com 

que a aprendizagem se torne mais fácil. (Ribeiro, 2004) 

O processo de treino de longo prazo é dividido em 3 etapas, dando 

especial destaque à escola no primeiro nível, onde a formação básica geral 

corresponde às capacidades coordenativas. No primeiro nível trabalham-se as 

“habilidades básicas que serão fundamentais para as ações específicas”. 

(Bohme, 1999; Bompa, 1999, p. 70) 

A utilização de jogos reduzidos facilita a aprendizagem dos elementos 

mais simples do Voleibol, simplificando e adaptando-os ao nível de 

desenvolvimento das crianças, reduzindo as ações mais complexas, que são 

características da modalidade, a gestos mais simples. As principais 

caraterísticas dos jogos reduzidos são a alteração feita às medidas dos 

campos, a redução de elementos por cada equipa, a utilização de bolas mais 

leves ou mais pequenas e a rede estar mais baixa em relação ao que 

normalmente são utilizadas. (Maciel, 2011, p. 150) 

Este tipo de trabalho pode, e deve ser desenvolvido pelos professores 

de EF na escola. 

 

Gestos técnicos do Voleibol 
O profissional de EF deve ter sempre em mente que o principal objetivo 

das aulas, deve ser a aprendizagem digna e que contribua para o crescimento 

pessoal dos alunos, desta forma, Maciel (2011) defende que a metodologia a 

ser aplicada, deve conter 4 blocos de conteúdos, que devem ser diferenciados 

de acordo com os diversos estágios de maturação das crianças. 
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No primeiro bloco, o aluno deve ser confrontado com uma abrangência 

de movimentos que lhe permita adquirir as competências físicas básicas para o 

jogo de voleibol, não querendo isto dizer que estas circulações tenham que ser 

claramente dirigidas para o jogo. A criança deve-se familiarizar com a bola, o 

campo e todos os elementos que envolvam a prática do voleibol. Neste bloco a 

criança deve ser sujeita a posturas e movimentações requeridas para o jogo e 

todos os exercícios devem ser realizados fora do contexto de jogo. (Maciel, 

2011, p. 151) 

No segundo bloco, a criança deve ter uma capacidade motora mais 

apurada do que no início da atividade, e deve-se dar início ao ensino das 

determinantes técnicas essenciais para o jogo, os seus gestos técnicos 

caraterísticos. O toque de dedos e a manchete devem ser ensinados e 

aprendidos na perfeição pela criança, pois estes servem de base para estes 

adquirirem competências técnicas mais elaboradas, além de serem os gestos 

mais utilizados durante a sua carreira desportiva. (Maciel, 2011, p. 151) 

O terceiro bloco carateriza-se pela transição para o voleibol tradicional, 

onde todas as competências físicas, técnicas e táticas adquiridas nos estágios 

anteriores são levadas a patamares superiores de aptidão. O professor não 

deve deixar que as aulas percam o seu fundamento de formação pois, por 

vezes, os alunos perdem a capacidade de perceção das determinantes 

técnicas e táticas aprendidas nos estágios prévios. Devem ser realizadas 

atividades que permitam aos alunos alcançar a compreensão total do jogo, 

permitindo adquirir competências no entendimento do jogo. (Maciel, 2011, p. 

152) 

 

Progressões Pedagógicas 
Seguindo as indicações deixadas por Maciel (2011, p.151), as 

progressões pedagógicas devem iniciar-se dos elementos mais básicos de 

uma determinada modalidade desportiva. 
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PP Descrição Esquema 
1

1 
 

Realiza toque de dedos para o chão. 
 

2

2 

Alunos dispostos em grupos de 2. Realizam 

toque de dedos mas retêm a bola quando 

esta toca nas suas mãos. 

 

 

3

3 

Fazem um auto-passe e batem uma palma 

acima da cabeça, mantendo a mesma 

posição das mãos como quando realizam 

passe. 

4

4 

Realizam um passe alto e para a frente, 

esperam que a bola toque no chão, colocam-

se debaixo da bola e passam ao colega. 

5

5 

Realizam um auto-passe alto, tocam com as 

mãos no chão e de seguida colocam-se 

debaixo da bola para realizar um passe para 

o colega.  

 

6 

Lançam a bola ao colega, este realiza auto-

passe e volta a passar. Pode-se dificultar 

atirando a bola para diferentes direções. 

 

 

 

7 

Realizam 3 auto-passes e de seguida passam 

a bola ao colega. 

 

8

8 

Realizam 10 auto-passes e de seguida 

passam a bola ao colega. 

9

9 

9 

Realizam auto-passe, passam para o colega, 

tocam a linha lateral do campo de Voleibol e 

deslocam-se para receber o passe do colega.  

 

10 

Jogo 2x2. Só pode ser utilizado Toque de 

Dedos. Mínimo de 2 toques entre equipa, a 
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bola pode tocar uma vez no chão, mas antes 

de alguém tocar na bola. 

 
(Tabela 1 – Progressões Pedagógicas utilizadas na AI) 

 

Conclusão 
O profissional de EF deve ter sempre em mente que as crianças ou 

alunos necessitam de estímulos para desenvolverem as suas capacidades 

motoras e cognitivas, de forma a estabelecerem uma boa relação entre as 

componentes técnicas e táticas do jogo de voleibol. 

Os elementos técnicos devem ser sempre obedecer a uma estrutura 

lógica, sendo disponibilizados aos alunos de uma forma sequencial, sempre 

partindo de um ponto onde as habilidades mais elementares estão na base de 

todo o trabalho a ser desenvolvido, passando, posteriormente, para fases com 

capacidades técnicas e táticas mais apuradas. Quando estas competências 

estão aperfeiçoadas deve-se submeter os alunos à realidade do jogo 

propriamente dito, não deixando de parte a importância que os jogos 

condicionados podem assumir no aprendizagem das capacidades técnicas dos 

jovens. 
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