
Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro 

 

 

Relatório da Prática de Ensino 

Supervisionada 

 
- Versão Definitiva - 

 

 

Mestrado em Ensino de Educação Física nos Ensinos Básico e Secundário 

 

 

Fábio Filipe Martins de Matos 

 

 

Orientadora: Professora Doutora Ágata Cristina Marques Aranha 

 

 

 

 

 

Vila Real, 22 de Abril de 2020 



II 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Relatório elaborado com vista à obtenção 

do grau de Mestre em Ensino da Educação 

Física nos Ensinos Básico e Secundário, na 

Universidade de Trás-os-Montes e Alto 

Douro, em conformidade com o Artigo 20.º, 

alínea b) do Decreto-Lei n.º 79/2014 de 14 

de maio, sob a orientação da Professora 

Doutora Ágata Cristina Marques Aranha.  



III 

Agradecimentos 
 

À magnífica Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, pelas aprendizagens 

enriquecedoras e pelas amizades e laços criados ao longo desta. 

À minha orientadora da UTAD, Professora Ágata Aranha, por todos os ensinamentos, 

por toda a confiança e amizade transmitidas e por nunca me ter deixado desistir. 

Ao meu orientador do Agrupamento de Escolas Morgado de Mateus, Professor Carlos 

Pires, por todos os ensinamentos transmitidos ao longo de todo o ano letivo que me 

fizeram tornar um melhor profissional e uma melhor pessoa, e também por toda a 

amizade pois mesmo sendo um Orientador com o seu rigor de trabalho bem definido, 

foi sempre um amigo com quem poderíamos contar e confiar. 

A todos os alunos a que tive o prazer de ensinar e a quem espero ter ajudado tanto a 

nível físico e desportivo, bem como a nível pessoal. 

A todas as pessoas que se cruzaram comigo ao longo desta caminhada. Desde os meus 

colegas de Núcleo que sempre me deram a motivação, dando na “cabeça” para que 

trabalhasse com mais vontade e rigor.  

 Aos professores e funcionários que se mostraram sempre disponíveis a ajudar e integrar 

todos nós da melhor forma possível facilitando o meu trabalho como docente. 

Aos amigos que fiz nesta formação académica nada UTAD e que levo para a vida. 

À minha família, pais, irmãos, cunhados e sobrinhos, pelo apoio constante e pelos 

valores transmitidos e que fazem de mim o homem que sou. 

À minha namorada, a Cristiana, por me relembrar sempre que devo lutar pelos meus 

sonhos, incansável e sem dúvida a pessoa mais importante e que mais “batalhou” 

comigo para que o término desta etapa fosse possível.  

Do fundo do coração, OBRIGADO! 

  



IV 

Resumo 
 

O presente relatório surge no âmbito do estágio pedagógico realizado na Escola 

Secundária Morgado Mateus, em Vila Real, pretendendo expor o trabalho efetuado ao 

longo do ano letivo 2015/2016.  

Quatro alunos finalistas do Mestrado em Ensino da Educação Física nos Ensinos 

Básico e Secundário formaram o núcleo de estágio, tendo como Orientador Pedagógico, 

o Professor Carlos Pires e como Orientadora Científica a Professora Doutora Ágata 

Aranha, que ao longo do ano letivo acompanharam o percurso e trabalho realizado, 

procurando que o nosso desenvolvimento fosse constante e enriquecedor. 

Ao terminar, aquele que considero, o ano mais importante da minha formação 

académica, chega o momento de refletir e expor o trabalho realizado ao longo dos nove 

meses deste estágio. 

Neste documento, será apresentado o trabalho realizado quer no âmbito da 

prática pedagógica nas turmas em que lecionei, quer nas atividades extracurriculares 

em que participei, bem como as relações estabelecidas com a comunidade escolar e as 

experiências vividas que me ajudaram a crescer para me tornar um melhor professor. 

 

Palavras-chave: estágio pedagógico, escola, professor, ensino.  
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Abstract 
 

This report is part of the pedagogical internship at the Morgado Mateus 

Secondary School in Vila Real, aiming at exposing the work carried out during the 

academic year 2015/2016. 

Four finalist students of the Master's Degree in Physical Education Teaching in 

Primary and Secondary Education formed the core of the traineeship, with the 

Pedagogical Advisor, Professor Carlos Pires and as a Scientific Advisor Dr. Professor 

Ágata Aranha, who throughout the school year followed the course and work done, to 

make our development constant and enriching. 

Finished, what I consider to be the most important year of my academic 

formation, it is time to reflect and expose the work accomplished during the nine 

months of this internship. 

In this document, I will present the work carried out both in the scope of 

pedagogical practice in the classes in which I taught and in the extracurricular activities 

in which I participated, as well as the relationships established with the school 

community and the experiences that helped me grow to become a better teacher. 

 

Key Words: teaching practice, school, teacher, teaching. 
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1. A Introdução 
 

O estágio pedagógico é realizado no segundo ano do mestrado em Ensino da 

Educação Física nos Ensinos Básico e Secundário e surge com a necessidade de os alunos 

da universidade exercerem um cargo de docência numa escola, onde será avaliado por 

um orientador de estágio da escola e um supervisor da universidade. 

Estabelecido o protocolo entre a Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro 

e o Agrupamento de Escolas Morgado Mateus, dois Núcleos de Estágio em Educação 

Física foram formados para este ano letivo 2015/2016, estando inserido no Núcleo de 

Estágio 1. 

Através da elaboração deste Relatório de Estágio pretendo realizar uma reflexão 

crítica sobre a minha adaptação à escola, o meu desempenho como docente estagiário 

ao longo destes 9 meses referentes ao ano letivo 2015/2016, bem como foi conduzido 

todo o processo de ensino-aprendizagem realizado nas turmas lecionadas (uma de 10º 

e duas de 11º), bem como falar da expetativas antes da chegada à escola, das atividades 

realizadas ao longo do ano como são o caso do Desporto Escolar, as Taças Morgado e 

Morgadinha, responsabilidade do Núcleo de Estágio 1 no qual eu estava inserido, e o 

Caça ao Tesouro que foi da responsabilidade do Núcleo de Estágio 2. 

 Irei ainda fazer uma reflexão quanto às vivências obtidas ao longo de todo o 

Estágio Pedagógico, a escola na qual o realizei bem como de todas as pessoas com quem 

me cruzei ao longo de todo este processo. 
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2. Expetativas 

 

 As expetativas que tinha, logo à partida, eram de que ia ser necessário muito 

trabalho e dedicação para poder alcançar o objetivo de me formar como professor de 

Educação Física, e estas foram-se tornando realidade à medida que o trabalho começava 

a ser feito e que as primeiras aulas eram dadas. 

 A nível pessoal, poder fazer o estágio no Agrupamento de Escolas Morgado 

Mateus foi, logo à partida, um incentivo para que essa dedicação e empenho viessem 

ao de cima. 

 Foi sempre um objetivo pessoal, desde que entrei na Licenciatura em Educação 

Física e Desporto Escolar e posteriormente quando ingressei no Mestrado em Ensino da 

Educação Física nos Ensinos Básico e Secundário, realizar o meu Estágio Pedagógico 

nesta que é a escola onde fiz o meu percurso como aluno do secundário. 

 Em relação à escola as expetativas eram boas e devido ao facto de já conhecer a 

escola e os auxiliares educativos fez com que a minha adaptação, como era de esperar, 

fosse fácil e com o sentimento que tinha “voltado a casa”, mas ao mesmo tempo foi um 

pouco estranho pois já não era aluno e sim, ainda que em estágio, um docente da escola. 

 Quanto aos alunos as minhas expetativas não eram muito altas pelo simples 

facto de ao saber que a nota de Educação Física já não contava para a média, muito 

provavelmente o empenho e motivação dos alunos para a prática da atividade física não 

seria o mesmo que era nos tempos em que eu era aluno, o que veio a verificar-se. Logo 

aí estava o maior desafio que vim a encontrar como professor, o de tentar cativar e 

motivar os alunos a criar hábitos de atividade física e à prática de exercício físico. 

 Em relação ao Orientador de Estágio, o professor Carlos Pires, as minhas 

expetativas já estavam bem formadas, pois antes de ser meu orientador, eu tinha sido 

seu aluno na escola e atleta no Desporto Escolar e fora da escola foi meu treinador no 

clube onde joguei futebol, e por esse conjunto de razões sabia qual o grau de exigência 

e o rigor pelo qual pautava o seu trabalho. 

 Para além de um orientador, esperava encontrar alguém que me transmitisse 

conhecimentos e que fosse uma grande ajuda para superar as dificuldades iniciais, o que 

se veio a verificar. 
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 O seu apoio foi constante e os seus ensinamentos ajudaram a que a minha 

prestação tenha melhorado ao longo deste ainda curto percurso, tornando assim esta 

experiência bastante enriquecedora. 

 Todas as vivências ocorridas ao longo destes 9 meses tornaram-se importantes 

para o meu crescimento como pessoa e profissional. 

 

3. Adaptação à Escola 

 

No primeiro contacto com a Escola Secundária Morgado Mateus, do Agrupamento 

de Escolas Morgado Mateus, foi feito um conhecimento humano, nomeadamente, o 

orientador professor Carlos Pires, colegas de núcleo, dos colegas do grupo de Educação 

Física, direção da escola, auxiliares educativos, bem como dos espaços físicos nos quais 

lecionamos as nossas aulas ao longo do ano letivo. 

É de salientar que nada na escola era novo para mim pois foi nesta, onde realizei o 

meu estágio, que decorreu o meu percurso como estudante no secundário, logo não 

tive dificuldades de adaptação uma vez que já conhecia os espaços para a prática da 

educação física e os auxiliares que dão apoio nos pavilhões. 

Foram feitas várias reuniões com o orientador da escola antes do início do ano letivo, 

nas quais obtivemos conhecimento quanto aos processos de ensino, documentos de 

grupo (Conteúdos Programáticos Ano/Turma, Programação das Unidades Didáticas por 

ano de escolaridade e o Plano Anual de Atividades), as turmas a quem iriamos lecionar, 

horários e calendarizações, bem como a apresentação de um documento orientador 

pelo qual nos deveríamos seguir para entregar em tempo prévio e oportuno para início 

da lecionação. 

Ainda no decorrer das semanas anteriores ao início do ano letivo o Professor 

Orientador fez questão que estivéssemos presentes na reunião de departamento quer 

para ficarmos a par dos assuntos relativos ao ano letivo que se iria iniciar em breve, bem 

como para conhecer os restantes colegas que prontamente se disponibilizaram para nos 

ajudar sempre que precisássemos. 

Ficou ainda decidido que todas as semanas, à quarta-feira, no horário entre as 10:05 

e as 11:35 haveria reuniões para fazer um balanço das aulas dadas, discutir estratégias 
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para melhorar o nosso desempenho e que ao longo do ano letivo ocorreria uma rotação 

pelas várias turmas, ou seja, uma turma diferente a cada período.  

Foi então atribuída a cada um de nós uma turma do secundário com carga horária 

de duas aulas semanais de 90 minutos de duração. As turmas que foram atribuídas 

foram duas do 10º ano (turmas A e B) e duas do 11º ano (turmas B e C) e a que me 

calhou no primeiro período foi uma das turmas do 10º ano.  

 

4. Planeamento 

 

Para que, tanto o processo de ensino e o ano letivo pudessem decorrer sem 

problemas foi necessário elaborar uma planificação anual na qual estão calendarizados, 

o início de cada Unidade Didática, avaliações à turma (diagnóstica, prática e cognitiva) e 

atividades da escola. 

Antes de iniciar o ano letivo, ficamos encarregues de criar uma conta na 

plataforma digital “Google Drive”, onde seria colocada toda a documentação 

(planificações, unidades didáticas, planos de aula, fichas de registo, avaliações 

diagnósticas, avaliações práticas, avaliações cognitivas e avaliações sumativas) a 

entregar ao professor orientador. Desta forma era facilitado o trabalho a todos e 

também se fazia uma poupança no gasto de papel. 

Iniciado o ano letivo houve uma apresentação em cada uma das turmas, na qual 

iriam conhecer o professor estagiário que ficaria encarregue pela turma e ainda foi 

entregue aos alunos, um questionário (em anexo) no qual foi solicitado um 

preenchimento sério, pois este seria necessário para realizar o estudo turma. 

 

4.1. 1º Período 

 

O 10º B, a primeira turma que lecionei, era constituída por 23 elementos, sendo 

13 raparigas e 10 rapazes o que pelo facto de ser uma turma grande fez com que a 

adaptação a estes fosse um pouco complicada.  
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Nas primeiras aulas tivemos sempre o apoio do professor Carlos que, sempre 

que achava oportuno e sem nunca nos tirar autoridade sobre a turma, intervinha de 

forma a nos ajudar para que o nosso desempenho fosse o melhor possível. 

As modalidades lecionadas nesta turma foram o Corfebol e a Ginástica e as 

dificuldades sentidas numa e noutra foram distintas. No caso do Corfebol, quase não as 

senti pois sempre foi uma modalidade que me despertou bastante curiosidade e como 

tal tornou a lecionação mais fácil para mim.  

Já para os alunos foi mais complicado porque, para além de ser uma modalidade 

completamente nova para eles, custou-lhes um pouco a perceber a dinâmica do jogo, 

mas após assimilarem todos os gestos técnicos, a sua motivação foi crescendo tornando 

os jogos mais atrativos. 

No que toca à Ginástica, não posso dizer que tenha sido fácil pelo facto de parte 

dos alunos não terem a destreza física necessária para a realização dos elementos 

gímnicos, o que fez com que a minha atenção tivesse de ser redobrada pois o receio que 

a sua integridade física pudesse ser posta em causa e pudessem magoar-se seriamente, 

fez com que sentisse mais dificuldades na lecionação desta modalidade. 

Uma das grandes dificuldades sentidas durante o 1º período foi o 

comportamento dos alunos, pois estes eram muito conversadores e distraíam-se com 

muita facilidade o que requeria estar constantemente a chamar a atenção, e tentar 

arranjar as melhores estratégias para motivar os alunos à prática da Educação Física, 

pois o facto de a nota da disciplina não contar para a média, faz com que o seu empenho 

e interesse nas aulas seja menor. 

No final de cada aula e nas reuniões de núcleo à quarta-feira de manhã das 10:05 

até às 11:35, era feita uma reflexão quanto ao nosso desempenho e às estratégias 

utilizadas. 

 

4.2. 2º Período 

 

Relativamente ao 2º período, notaram-se algumas diferenças logo pelo facto da 

turma pela qual fiquei encarregue, o 11º B, ser uma turma mais pequena, com 15 alunos 

dos quais 7 raparigas e 8 rapazes, mas apenas 12 alunos realizam as aulas, pois 3 

encontram-se de atestado médico. De certa forma torna-se mais fácil lecionar as aulas, 
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mas por outro lado as aulas tornam-se um pouco monótonas em determinados 

exercícios. 

As modalidades lecionadas nesta turma foram o Voleibol e o Basquetebol. Sendo 

o Voleibol uma modalidade que possui alguns gestos técnicos, um pouco, complexos 

devido a ser necessária uma boa coordenação motora para os realizar com êxito e nesta 

turma notaram-se grandes dificuldades na execução de vários gestos abordados ao 

longo desta Unidade Didática. 

 Após o término de cada Unidade Didática era necessário fazer um balanço das 

mesmas, refletindo sobre as estratégias utilizadas e se estas foram bem aplicadas, se 

deveriam ser reformuladas para deste modo tentar melhorar a minha prestação nas 

próximas. 

 No que toca às avaliações realizadas nas turmas lecionadas, em todas elas foram 

usados os mesmos critérios. Os critérios de avaliação estão todos descritos no 

documento da Unidade Didática de cada modalidade e estes resumem-se à avaliação 

prática, ao cognitivo e ao sócio afetivo. 

 Após terminar a Unidade Didática de Voleibol passei a lecionar a Unidade 

Didática estipulada no programa, o Basquetebol. 

 As dificuldades para tentar motivar esta turma para a prática continuaram a 

sentir-se ao longo do segundo período pois os alunos não se empenhavam e estavam 

constantemente desatentos e na conversa. 

 Foram notadas algumas dificuldades por parte dos alunos durante o decorrer das 

aulas nesta modalidade, pois existiam lacunas de anos anteriores em alguns dos gestos 

técnicos abordados ao longo da mesma. 

  

4.3. 3º Período 

 

No 3º período nova mudança de turma continuando a estar ao meu encargo uma 

turma do 11º ano, mas desta vez a turma C. 

 Esta turma constituída por 15 elementos, sendo 8 rapazes e 7 raparigas, não 

havendo nenhum elemento com NEE (Necessidades Educativas Especiais), nem com 

atestado médico. 
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 Após discussão com o Professor Orientador, e apesar de na calendarização para 

o 11º ano estar estipulado pelo Grupo de Educação Física que a modalidade a ser 

abordada na primeira parte do 3º período seria o Corfebol, foi decidido que seriam 

abordadas Atividades da Natureza, Recreação e Lazer. Para tal foi necessário planificar 

toda a Unidade Didática e decidir quais as atividades a realizar e qual a viabilidade das 

mesmas. 

As escolhas recaíram sobre as atividades de cordas, nomeadamente o rapel, 

tirolesa, paralelas e ainda foi introduzida a Orientação na qual tinha sido prevista ser 

dada no recinto escolar e ainda uma vertente mais lúdica com uma ida ao Parque do 

Corgo. 

 Para lecionar estas atividades, foi necessário requerer material, pois apesar de a 

escola ter algum, não possuía grande parte do que era preciso para a montagem das 

vias de paralelas e tirolesa. Por esse facto tivemos de recorrer à UTAD, mais 

precisamente ao Professor Luís Quaresma do Departamento de Ciências do Desporto, 

Exercício e Saúde, o qual prontamente nos facultou o material necessário para a 

realização das mesmas. 

 Estas atividades foram bem aceites pelos alunos da turma e a sua motivação e 

empenho foram sempre uma constante em todas as aulas, muito pelo facto de esta ser 

uma experiência nova para todos ou para a grande maioria dos alunos foi um fator 

estimulante para a abordagem desta temática e até poder de alguma forma ajudar a 

ultrapassar os receios que muitos deles tinham para que assim pudessem disfrutar das 

aulas. 

 As estratégias utilizadas nesta Unidade Didática passaram por, em cada aula que 

se introduzia uma nova atividade era utilizado um período de tempo para abordar os 

procedimentos de montagem das vias, a correta utilização do material e de todas as 

questões de segurança necessárias para a execução das mesmas visto que este é o ponto 

principal destas atividades. Não foi realizada uma avaliação diagnóstica através da 

prática como era feito nas anteriores Unidades Didáticas, mas sim fazê-lo através de 

uma aula teórica na qual foram abordadas todas as atividades a lecionar ao longo deste 

período. 
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 Ao longo da Unidade Didática deparamo-nos com alguma instabilidade a nível 

do clima o que condicionou algumas das aulas tendo sido previamente elaborados 

planos alternativos, os quais eram referentes a atividades pré-desportivas. 

 Essas alterações climatéricas fizeram com que algumas das aulas previstas não 

pudessem ser dadas, como por exemplo a aula de Orientação no Parque do Corgo. 

 Tendo ficado estipulado que a partir do dia 13 de maio estaríamos dispensados 

das atividades de estágio, mas teríamos de continuar a comparecer na escola durante a 

Taça Morgado e Morgadinha, atividade da responsabilidade do nosso núcleo, e no dia 

27 do mesmo mês para o Caça ao Tesouro, atividade esta da responsabilidade do Núcleo 

de Estágio 2 e do Professor José Pires. 

 

Ao longo do ano letivo iniciava as minhas aulas com chamada e questionamento 

sobre o que tinha sido abordado na aula anterior, tendo os alunos sentados à minha 

frente, onde previamente colocava os bancos em forma de “V”, passa a informação do 

que iria acontecer na aula ou de qualquer aviso que fosse necessário e em seguida 

passava ao aquecimento. 

Durante a aula, para dar alguma informação parava os exercícios, juntava a turma à 

minha frente em meia lua e só após a sua atenção é que a mesma era dada. 

Enquanto os alunos se encontravam na prática circulava por fora do espaço da aula 

para observar e controlar a execução, dando feedbacks que na maioria das vezes eram 

grupo a grupo, pois foi a forma mais utilizada de trabalho, à exceção das Atividades de 

Natureza, Recreação e Lazer que foram quase sempre dados individualmente. 

Ao terminar a aula designava os alunos que recolhiam e arrumavam o material, 

pedia para todos se sentarem e fazia um balanço da aula realizada. 

  

5. Unidades Didáticas (UD) 

 

Segundo Bento (1998), “as unidades didáticas são partes integrantes e fundamentais 

do programa de uma disciplina pois constituem-se unidades integrais do processo 

pedagógico e apresentam ao professor e aos alunos etapas bem distintas do processo 

de ensino-aprendizagem”. 
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O conteúdo e a estruturação das unidades didáticas são determinados pelos 

objetivos, indicações de matérias e linhas metodológicas dos programas e do Plano 

Anual, procurando garantir a sequência lógica e metodológica da matéria e organizar as 

atividades do professor e alunos, regulando e orientando a ação pedagógica ao conferir 

às diferentes aulas um contributo claro para o desenvolvimento dos alunos (Bento, 

1998). 

As UD’s eram sempre entregues ao Professor Carlos, até 5 dias antes de iniciar as 

mesmas, podendo sofrer alterações após realização da avaliação diagnóstica ou até 

mesmo durante os decorrer da mesma. 

Ao longo ano letivo tive a oportunidade de lecionar em 3 das 4 turmas num total de 

108 aulas distribuídas por 5 unidades didáticas, Corfebol (24 aulas), Ginástica (20 aulas), 

Voleibol (22 aulas), Basquetebol (20 aulas) e Atividades da Natureza, Recriação e Lazer 

(22 aulas). 

 

6. Planos de Aula (PA) 

 

Os planos de aula (PA) são uma importante ferramenta para os professores, pois 

segundo Takashi, R.T.; Fernandes, M.H.P. (2004) estes consistem na organização de 

conteúdos orientando procedimentos que circunscrevem e antecipam possíveis 

resultados. Os objetivos devem ser sempre formulados, dos mais simples aos mais 

complexos, mantendo uma sequência lógica. 

Na sua elaboração é necessário ter em conta o nível de desempenho dos alunos, os 

espaço disponível para a prática e o material existente na escola. 

Sendo que o PA é um documento onde estão definidos os conteúdos, exercícios e 

estratégias a abordar, é preciso ter em conta que é apenas um “plano”, pois em 

determinadas circunstâncias da aula o mesmo pode ser alterado. 

No PA está descrito o que pretendemos dar na nossa aula, mas nem sempre esta 

decorre como planeamos e como tal é preciso fazer alterações de forma a que o 

processo de ensino-aprendizagem decorra nas melhores condições possíveis. 

É preciso ter em conta as imprevisibilidades que possam ocorrer e estar pronto a 

agir em qualquer situação. 
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Ao longo do ano letivo, na elaboração dos PA, tentei dar sempre uma sequência 

lógica aos conteúdos de cada unidade didática e sempre que achava oportuno realizava 

as alterações necessárias de acordo com a resposta dos alunos na prática. 

Foi definido no início do ano letivo que os planos de aula deveriam ser entregues em 

formato digital, ao professor orientador no dia anterior à aula. Para esse efeito foi criada 

uma conta na plataforma digital google drive onde cada um dos estagiários tinha uma 

pasta correspondente onde deveria colocar os planos. 

No final de cada aula lecionada era necessário realizar um balanço da mesma de 

forma a fazer uma reflexão quanto às estratégias utilizadas, perceber se foram bem 

aplicadas e realizar, caso fosse preciso, as alterações necessárias para um melhor 

desempenho nas aulas seguintes. 

 

7. Prática de Ensino Supervisionada (PES) 

 

As primeiras aulas, relativamente à condição física, em cada uma das turmas, 

foram dadas pelo professor Carlos Pires, sendo que durante esse período de tempo 

fizemos as observações ao orientador, e intervimos sempre que solicitados como forma 

de adaptação à turma, para obtermos conhecimento quanto ao comportamento e 

formas de lidar com os alunos. 

Foi necessário elaborar modelos de planos de aula, de fichas de registo (de 

presenças, atitudes e conhecimentos) e de avaliação diagnóstica (modelos em anexo), 

as quais em consenso dentro do nosso núcleo foram adotados por todos, documentos 

de apoio relativos à modalidade que ia ser abordada, sendo que estes foram realizados 

segundo as orientações do professor Carlos. 

Todas as minhas aulas foram observadas pelo professor orientador, a quem 

entregava o plano da aula no dia anterior à aplicação do mesmo. No final de cada aula 

e nas reuniões de núcleo às quartas-feiras era sempre feita uma reflexão e avaliação das 

mesmas, onde discutíamos as estratégias utilizadas e onde deveria melhorar. 

Ao longo das aulas foram feitas observações aos nossos colegas, o que de certa 

forma é uma mais-valia porque ao observarmos as aulas de cada um de nós torna-se 

mais fácil ajudarmo-nos a melhor apontando o que cada um fez mal e o que pode 

melhor. 
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Segundo Aranha (2007), a observação é uma capacidade essencial a qualquer 

professor ou treinador. Ela permite identificar prestações menos eficazes, e, 

consequentemente, melhorar essa atividade. É neste contexto que a observação é 

largamente utilizada no apoio à formação de professores. 

 

8. Estudo Turma (ET) 

 

Cada professor deve ser capaz de reunir o máximo de informação possível sobre os 

seus alunos e turmas, de forma a conhecer melhor os seus comportamentos e atitudes, 

dentro e fora do espaço aula. 

É um trabalho importante a ser realizado nas escolas pois é uma forma de conhecer 

as dificuldades dos alunos e assim ter capacidade de definir estratégias de ensino-

aprendizagem e traçar objetivos que se adequem a cada um deles, pois de aluno para 

aluno existem diferenças significativas. 

Este estudo tendo sido realizado antes do começo das aulas torna-se uma 

ferramenta importante na metodologia utilizada pelo professor. 

Deste modo foi aplicado, na aula de apresentação, um questionário para avaliar 9 

parâmetros: 

1. Agregado e situação familiar; 

2. Habitação / Deslocação para a escola; 

3. Tempos livres; 

4. Rotina diária; 

5. Desporto; 

6. Saúde; 

7. Nutrição; 

8. Vida escolar; 

9. Teste sociométrico. 

O questionário aplicado à turma encontra-se em anexo. 

Defini algumas estratégias que viria a utilizar durante o ano letivo, estratégias estas 

que foram de encontro às necessidades da turma para assim obter o melhor rendimento 

motor, psicossocial e cognitivo dos alunos. 
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Este estudo foi aplicado na turma B do 10º ano de escolaridade do Agrupamento de 

Escolas Morgado Mateus no ano letivo 2015/2016, constituída por 26 elementos. 

 

8.1. Conclusões do Estudo Turma 

 

Após a análise dos resultados obtidos com a aplicação deste inquérito retirei 

algumas conclusões que, de algum modo, foram uma mais-valia no processo de ensino-

aprendizagem nesta turma.  

Este estudo é uma ferramenta importante pois permite-me compreender um pouco 

as limitações existentes nos alunos da turma e o modo como estes se relacionam entre 

si. 

Perante isto, as conclusões pedagógicas que retirei e que me ajudaram para que a 

intervenção junto da turma fosse a mais adequada foram: 

• No que refere à aluna em que a sua família é monoparental (apenas vive 

com a mãe) tive de ter mais atenção ao seu comportamento e ao seu 

desempenho, considerando que o seu estado emocional poderia estar afetado 

devido à falta de uma presença paterna. 

• Outro aspeto verificado nos resultados obtidos foi o número de horas 

dormidas por noite pelos alunos. Aquilo que os resultados demonstraram é que 

a maioria dos alunos desta turma dormia em média entre 6 a 8 horas, o que se 

revela um pouco preocupante pois segundo a Fundação Nacional do Sono, nos 

Estados Unidos (NSF, 2015) as horas de sono recomendadas para nestas idades 

em que esta turma se insere são de 8 a 10 horas. Perante isto terei de alertar os 

alunos para este facto relembrando que é necessária uma boa noite de sono de 

modo a beneficiar a sua saúde e bem-estar. 

• Quanto aos problemas de saúde, a minha estratégia passa por ter uma 

atenção redobrada para com a aluna que tem asma de modo a que ao realizar 

os exercícios a mesma não tenha um esforço que possa despoletar uma crise de 

asma. Relembrar que deve trazer consigo a bomba para a asma para o caso de 

necessitar o uso da mesma. Quanto à aluna que tem problemas de visão, ter em 

atenção quais as suas limitações durante a prática e dessa forma definir 
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estratégias de ensino-aprendizagem para colmatar essas mesmas limitações 

fazendo com que a sua atividade seja aproximada à dos seus colegas. 

• No 1º período as modalidades definidas para o 10º ano de escolaridade 

são o Corfebol e a Ginástica, a estratégia definida seria elaborar exercícios que 

estimulassem os alunos à prática das mesmas. 

• O Corfebol, por ser uma modalidade que no meu entender seria 

desconhecida por parte dos alunos da turma, defini como estratégia introduzir 

alguns jogos lúdicos (jogo dos 10 passes, “jogo do mata”) para que começassem 

a perceber algumas regras e o seu funcionamento. Utilizar exercícios em 

“Formas Jogadas” para assim tentar criar estímulos nos alunos para a prática 

desta modalidade. 

• No que toca à Ginástica, a modalidade referida pelos alunos como aquela 

na qual possuem maiores dificuldades, irei propor exercícios onde haja interação 

entre os alunos e onde possam colmatar as suas dificuldades. Definindo 

objetivos que vão ao encontro da média da turma. 

• Quanto aos alunos com mais rejeições no teste sociométrico, a minha 

abordagem passou por criar estratégias que estimulassem a sua relação com os 

restantes colegas da turma, tentando criar um bom ambiente grupal e por sua 

vez solidificar as relações interpessoais. Tal como referem Bzuneck e Guimarães 

(2007) “qualquer professor deseja ter alunos intrinsecamente motivados no 

contexto escolar, e em especial na sua disciplina”. 

• Juntar alunos de nível mais elevado com alunos que tenham mais 

dificuldades, criando assim grupos heterogéneos, para que possa haver 

cooperação e entreajuda entre os elementos da turma. Uma outra estratégia 

que pretendi colocar em prática foi a de promover grupos nos quais estejam 

alunos com correlações negativas no teste sociométrico, pois muitas vezes a 

simples colocação destes alunos no mesmo grupo faz com que os mesmos 

comecem a criar um elo de ligação mais positivo que até em então não era bem 

visto entre eles. 
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9. Atividades Paralelas ao Estágio 

 

9.1. Desporto Escolar 

 

O Agrupamento de Escolas Morgado Mateus oferece a oportunidade aos alunos 

de poderem ingressar nas equipas de Desporto Escolar, em diversas modalidades, e 

assim poderem representar a escola em competições contra outras escolas. Como o 

nosso Orientador era responsável por uma das equipas de futsal, nomeadamente o 

escalão de Juvenis Masculinos propôs que colaborássemos com ele na preparação da 

documentação para a inscrição da equipa, bem como nos treinos e jogos. Desse modo 

e juntamente com o meu colega do núcleo de estágio Hélder Sousa, iniciamos uma nova 

experiência no âmbito das atividades da escola. 

A nossa equipa era constituída por 20 jogadores, dos quais apenas 12 poderiam 

ir aos jogos, sendo a grande maioria deles dos cursos vocacionais existentes na escola. 

É uma experiência diferente daquela que vivenciamos nas nossas turmas, pois o 

para que a equipa pudesse ser formada foi necessário aceder à plataforma do Desporto 

Escolar para inscrição de jogadores, validar documentos de identificação, tratar de 

pedidos de transporte, nas deslocações a outras escolhas, e lanches para alunos e 

professores. 

Os treinos ocorreram às quartas-feiras das 16h45 até às 18h15, tendo em vista a 

preparação dos jogos que decorrem sempre no formato de triangulares, onde todas as 

equipas se defrontavam entre si. Os resultados não foram ao encontro daquilo que era 

expectável, mas o mais importante foi ver o crescimento da equipa ao longo do ano 

letivo, constatar como ainda há muitos alunos que gostam de participar no Desporto 

Escolar e toda a envolvência existente nas bancadas dos pavilhões das escolas a que 

fomos. Ter a oportunidade de exercer estas funções foi sem dúvida uma experiência 

enriquecedora e dá-nos possibilidades de criar novas estratégias no âmbito do treino. 
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9.2. Torneio Basquetebol 3x3 
 

Relatório de Avaliação – Ano Letivo 2015/16 

Nome 

Projetos/Clubes/Atividades: 
TORNEIO BASQUETEBOL 3X3 – 

MORGADO MATEUS 

 
 

Data da atividade 
 

 

11/11/2015 DAS 9:00 Às 13:15 

 

Enquadramento no projeto educativo 

e no plano anual de atividades 

 

   

SIM

         
 

R
ec

u
rs

o
s 

H
u

m
an

o
s 

   

 

 Responsáveis 
 

 

Grupo de educação física 
 

 

 Colaboradores 

Docentes Funcionários SPO Outros 

(Estagiários) 

3 1 0 8 

 

Houve pais envolvidos? 

                                                                        

 

Não 

 

 

Número de alunos envolvidos 

 

Pré 1º Ciclo 2º 

Ciclo 

3º 

Ciclo 

VOC SEC. PROF. 

- - - 42 -- 43 17 

 

Patrocínios/Protocolos 

 

   

 

Divulgação?      

 

 

Divulgada no plano anual de atividades; 

Cartazes nas duas escolas e divulgação pelos professores 

de educação física junto das suas turmas. 
 

 

Articulação interdisciplinar entre Ciclos 

e/ou entre Projetos. 

BE 
Entre 

Projetos 
Entre Ciclos 

Com Enc. 

Educação 
Outros 

- - - - Enriquecimento 

Curricular EDF 

Breve descrição da metodologia e estratégias 

utilizadas. 

 

4 Equipas de iniciados femininos; 

4 Equipas de juvenis femininos; 

5 Equipas de iniciados masculinos; 

11 Equipas de juvenis masculinas; 

2 Equipas de juniores masculinas; 

 NÃO

SIM  NÃO

 NÃOSIM
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Jogaram por escalões etários/género, por eliminatórias e todos 

contra todos; 

Realizaram-se 40 jogos de 10 minutos cada. 

Avaliação 

 

Os objetivos foram atingidos? 

 

Cumpriu os objetivos para que estava destinada, nomeadamente 

desenvolvendo a socialização no sentido de uma cooperação ativa e 

efetiva entre os alunos, procurando o êxito pessoal e de grupo, como 

também, a promoção do envolvimento dos alunos na prática regular 

das atividades físicas como meio privilegiado de desenvolvimento 

pessoal, interpessoal e comunitário. 

Os alunos estiveram muito empenhados e participativos, tendo 

revelado especial motivação e entusiasmo durante a atividade. 
 

Tabela 1 – Relatório de Avaliação Torneio de Basquetebol 3x3 – Morgado Mateus 
 

Observações: Nesta atividade desempenhei funções de árbitro e marcador de pontos 

durante os jogos. Tínhamos de nos dirigir à mesa para saber qual o jogo que iriamos 

arbitrar e qual o campo onde o mesmo iria decorrer. 

Havia 6 jogos a decorrer ao mesmo tempo e todos eles começavam e acabavam 

ao som do apito de um dos professores que se encontravam na mesa. 

A atividade desenvolveu-se sem qualquer problema, dentro dos horários 

previstos e todos os alunos se mostraram empenhados e motivados durante toda a 

atividade. 

Na minha opinião atividades destas são muito enriquecedoras tanto para os 

alunos, como para nós professores estagiários. Porque para além de fomentarem a 

prática da atividade física, são potenciadoras de desenvolvimento de socialização e 

cooperação entre alunos, professores e restante comunidade escolar. 

 

9.3. Taça Morgado e Morgadinha 

 

O nosso Núcleo teve sobre sua alçada a organização da Taça Morgado e Morgadinha, 

uma atividade já com alguns anos, na qual já tive oportunidade de participar enquanto 

aluno quando frequentei a escola e agora me vejo colocado do outro lado como 

dinamizador da mesma. Esta atividade realizou-se todas as quartas-feiras, ao longo do 

mês de maio, das 16h até às 18h15. Foi necessário planificar, documentar e divulgar 

 NÃO
SIM
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toda a atividade nas semanas anteriores ao início da mesma, para que os alunos 

pudessem ficar a saber quando iria ocorrer e de que forma poderiam participar. 

A divulgação da atividade foi feita através de cartazes afixados em todos os pavilhões 

da escola e através de um vídeo promocional que passava no plasma que se encontra 

no bar dos alunos. Para que o trabalho fosse facilitado, pedimos a colaboração aos 

nossos colegas do Núcleo de Estágio 2 e para tal foi elaborada uma escala de serviço de 

modo a que cada um de nós tivesse uma tarefa designada para assim minimizar possíveis 

falhas. 

 

9.4. Caça ao Tesouro 

 

 Terminado o evento das Taças acima referidas, foi a vez de o nosso Núcleo dar 

apoio na atividade organizada pelo Núcleo de Estágio 2, o Caça ao Tesouro.  

Esta atividade consiste em proporcionar aos alunos e restante comunidade 

escolar um dia diferente do habitual, organizando uma caminhada que tem como 

principal objetivo promover a atividade física e o gosto pela natureza. 

Feita a escolha e marcação do percurso por parte do Professor José Pires e do 

seu Núcleo de Estágio, foi a nossa vez de fazer o reconhecimento do mesmo. Pudemos 

constatar que o percurso, de 15 km, situado na Serra do Marão, seria um bom desafio 

para todos os alunos que iriam participar no Caça ao Tesouro, pois tanto o percurso 

seguia por estradas de alcatrão como em seguida já percorriam caminhos de terra 

batida, sendo possível observar que as marcações previamente feitas pelos nossos 

colegas, do Núcleo de Estágio 2, foram feitas de forma consciente e responsável, não 

dando possibilidades aos participantes de se perderem do caminho correto. 

Ao nosso Núcleo coube a responsabilidade de “lançar” cada grupo de alunos do 

ponto de partida situado na Campeã, dando todas as informações necessárias para 

iniciarem a atividade. 

Após realizadas todas as partidas, deslocamo-nos até ao posto de controlo 5, 

situado no Parque Eólico de Pena Suar, no qual as nossas funções eram as de registar o 

tempo de chegada ao posto a cada grupo, efetuar a verificação da resposta ao quebra-

cabeças que tinham recebido no posto de controlo anterior e em caso da resposta ser 

correta receberiam uma moeda que lhes daria acesso ao sorteio do prémio final.  
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Em seguida era registado o tempo de partida do posto e eram dadas as últimas 

indicações para que pudessem se dirigir até ao ponto de chegada. 

A par com a atividade das Taças, esta do Caça ao Tesouro é outra atividade que 

me trouxe boas recordações, pois é mais uma das quais participei por diversas vezes 

quando frequentei a escola como aluno. 

10.  As Conclusões 

 

Concluído o Estágio Pedagógico no Agrupamento de Escolas Morgado de Mateus 

é necessário refletir sobre todo o percurso efetuado até aqui.  

A realização deste estágio foi uma mais-valia na minha formação, pois a 

experiência vivida e adquirida até ao momento, foram muito importantes e faz com que 

a decisão que tomei em me formar nesta área, apesar de saber que a nível de saídas 

profissionais não está nada favorável tenha sido a mais acertada. 

Um dos fatores que me faz crer que fiz uma boa escolha é a boa relação criada 

com os alunos, pois tentar compreender cada um deles, apesar de não ser uma tarefa 

fácil, faz com que o nosso trabalho tenha mais sentido. Por diversas vezes os alunos 

veem em nós alguém em quem podem confiar para os ajudar a resolver os seus 

problemas sem nunca quebrar a relação professor-aluno. 

  Ter um Orientador que nos guiou e apoiou no início desta ainda longa 

caminhada, é sem dúvida um fator a salientar pois foi quem nos tirou as grandes dúvidas 

que foram surgindo ao longo destes meses e nos ajudou a ultrapassar diversos 

obstáculos. É alguém a quem tenho de agradecer por todas as vezes que me “deu na 

cabeça” pois é alguém que quer tirar o melhor de nós para que possamos ser bons 

profissionais. 

Tentei adquirir o máximo de experiências possíveis e ter-me envolvido no 

Deporto Escolar e nas atividades da escola fez com que aprendesse novas estratégias e 

conhecimentos que vão ser uma mais-valia no futuro como profissional desta área e as 

quais me fizeram crescer como professor e como pessoa. 

Ter realizado este estágio na escola onde fiz o meu ensino secundário fez com 

que se tornasse um pouco mais fácil, pois a adaptação só foi necessária no aspeto de ter 
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de perceber que agora ocupava uma posição diferente àquela que anteriormente tinha 

quando lá passei. 

  O facto de a nota desta não contar para a média final do secundário faz com que 

o interesse e o empenho dos alunos durante o decorrer das aulas não seja aquele que 

anteriormente se verificava e são raros aqueles que ainda nutrem o gosto por esta 

disciplina e se dedicam a ela como a qualquer outra disciplina. Sendo que isto faz com 

que a tentativa de motivar os alunos seja dificultada e que a motivação de alguns 

professores seja cada vez menor. 

A minha pouca experiência, e tendo em conta aquilo que foi vivido ao longo 

deste ano letivo, fez com que me levasse a pensar se a forma como estão estruturados 

os programas de Educação Física, são a melhor forma de motivar os alunos à prática do 

exercício físico sem que sintam que estão obrigados a estar ali a fazer algo que não 

gostam.  

O que pude observar com a implementação das Atividades da Natureza, 

Recreação e Lazer foi que a grande maioria dos alunos se sentiu mais motivado e 

interessado naquilo que foi abordado nestas atividades do que propriamente nas 

modalidades tradicionais, como o caso do Voleibol e Basquetebol. 

Dada esta conjuntura, talvez seja a hora, de por quem de direito, se reunir com 

os professores de Educação Física de modo a tentar perceber em que estado está a 

disciplina e que alterações podem ser feitas de modo a que os alunos voltem a sentir a 

motivação necessária para a prática da atividade física e quem sabe refletir se a nota 

não deveria contar novamente para a média. 

A escola onde estagiei, por todas as características físicas e humanas que possui 

é uma boa escolha para realizar um estágio pedagógico. 

A nível de características físicas o Agrupamento de Escolas Morgado Mateus tem 

ao seu dispor 2 pavilhões gimnodesportivos com 6 tabelas de basquetebol cada, uma 

sala de expressões, e 3 campos exteriores, um campo com piso de terra batida e 2 

campos com piso de alcatrão, nos quais se encontram mais 8 tabelas de basquetebol. 

São espaços mais do que suficientes para o desenvolvimento das nossas aulas, 

pois muitas das vezes apenas se tem disponível para a prática 1 terço do pavilhão e com 

estes espaços exteriores é possível realizar aulas agradáveis e sem ter a habitual 

“paisagem”, pois espaços envolventes da escola são bastante agradáveis e atrativos. 
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No que diz respeito às características humanas, o ambiente é agradável, as 

pessoas são simpáticas e bastante prestáveis. Os professores do grupo de educação 

física foram incríveis e ajudaram-nos sempre que possível, dando sugestões e falando 

sobre as suas experiências para que o nosso trabalho pudesse ser realizado da melhor 

forma possível. E observar as suas aulas, são uma forma de obter novos métodos de 

ensino. 

Em relação à universidade sou da opinião que deveria haver um contato mais 

próximo dos alunos do mestrado com as escolas, ou seja, tentar fazer com que durante 

o primeiro ano, tendo em conta os protocolos existentes, possam dar aulas ou 

observações, como forma de começarem a perceber o funcionamento das mesmas e 

desse modo facilitar a escolha do local de estágio. Porque ao chegar à escola 

percebemos que a realidade encontrada é um pouco diferente, pois enquanto os nossos 

colegas de turma nos tentam ajudar quando fazemos avaliações, os alunos da escola 

dificultam e testam os nossos limites. 

Todas as experiências vivenciadas ao longo dos 9 meses na escola fizeram com 

que a certeza da escolha na minha formação fosse a mais acertada e certamente é este 

o caminho que quero seguir, apesar de no momento atual a Educação Física não tem 

um papel tão importante como tinha há uns anos atrás. 

Acho que tenho tive uma boa prestação naquilo que fiz na escola, mas tenho 

perfeita noção que posso dar muito mais e ser ainda melhor do que aquilo que sou neste 

momento. 

Foi uma experiência fantástica, sendo sem sombra de dúvida o momento mais 

importante e uma mais-valia na formação académica que agora termino.  
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Unidade Didática 

 

  

 

             
 

UNIDADE DIDÁCTICA CORFEBOL 

POPULAÇÃO 
ALVO 

ANO 
10

º 

CRITÉRIOS, 
PARÂMETRO

S E 
PONDERAÇÕ

ES DE 
AVALIAÇÃO 

D. Sócio-
afectivo 

25
% 

Aulas Práticas 
Realizadas 

10,0
% 

Observação Directa; 
Frequência 

TURMA 
B 

Outros 
comportamentos / 
Atitudes 

10,0
% 

Observação Directa; 
Frequência 

Masculino 
11 

Observação Directa; 
Frequência 

Feminino 15 

D. Cognitivo 
15
% 

Teste Escrito por período ou por unidade didática 

  

D. 
Psicomotor 

60
% 

Avaliação das 
destrezas (3 p/ UD) 

45,0
% Observação Directa 

Teste prático 
15,0

% Observação Directa 

CARACTERIZAÇ
ÃO DOS 

RECURSOS 

TEMPORAI
S 

Início e Término Início a 5 de Outubro de 2015 e término a 13 de Novembro de 2015 

Número de Aulas 2 aulas de 90` - 2ª Feira (11:45 - 13:15) + 5ª Feira (10:05 - 11:35) 

MATERIAIS 
Instalações Pavilhão 

Material Didáctico 18 Bolas, 2 postes 

HUMANOS 
Professor Carlos Pires - Responsável; Fábio Matos - Estagiário 

Outros 
Alunos - Responsáveis pela regulação das aprendizagens (estilo de ensino 
recíproco e auto-avaliação)  

          

DEFINIÇÃO DE 
OBJECTIVOS 

DOMÍNIO 
SÓCIO-

AFECTIVO 

1 - Coopera com os companheiros, quer nos exercícios, quer no jogo, escolhendo asacções 
favoráveis ao êxito pessoal e do grupo, admitindo as indicações que lhe dirigem, aceitando as 
opções e falhas dos seus colegas, dando sugestões que favoreçam a sua melhoria; 2 - Aceita as 
decisões da arbitragem, identificando os respectivos sinais e trata com igual cordialidade e 
respeito os colegas de equipa e os adversários. 

DOMÍNIO 
COGNITIV

O 

1 - Conhece o objectivo do jogo, a função e o modo de execução das principais acções técnico-
tácticas e as regras do jogo. 

DOMÍNIO 
PSICOMOT

OR 

1 - Coopera com os companheiros, quer nos exercícios quer no jogo, escolhendo as ações 
favoráveis ao êxito pessoal e do grupo, aceitando as indicações que lhe dirigem, bem como as 
opções e falhas dos seus colegas. 
2 - Aceita as decisões da arbitragem, identificando os respetivos sinais, e trata com igual 
cordialidade e respeito os companheiros e os adversários, evitando ações que ponham em risco 
a sua integridade física, mesmo que isso implique desvantagem no jogo. 
3 - Conhece o objectivo do jogo, a função e o modo de execução das principais ações técnico-
tácticas e as suas principais regras: a) formas de jogar a bola, b) início e recomeço do jogo, c) 
bola fora, d) progressão com bola, e) lançamento marcado, f) mudança de zona, g) contacto 
físico e h) defesa individual por sexo, adequando as suas ações a esse conhecimento. 
4 - Em situação de jogo 8 x 8: 
4.1 - Ao entrar em posse da bola, enquadra-se ofensivamente por forma a poder ver o cesto e os 
companheiros, quer na zona de defesa, quer na zona de ataque, e opta por: 
4.1.1 - Lançar parado ou na passada, se está na zona de ataque com o cesto ao seu alcance e 
liberto de marcação (de acordo com as regras). 
4.1.2 - Passar correta e oportunamente a um companheiro em posição mais ofensiva, de 
preferência na zona de ataque liberto de marcação. 
4.2 - Se não tem bola, em situação de ataque, ou na zona de defesa (após recuperação da posse 
da bola pela sua equipa), desmarca-se para se libertar da marcação do seu opositor direto, 
criando linhas de passe ofensivas tendo em vista a finalização. 
4.3 - Participa no ressalto, após lançamento, tentando recuperar a posse da bola. 
4.4 - Quando a sua equipa perde a posse da bola, assume de imediato uma atitude defensiva, 
mantendo-se sempre entre o cesto e o seu opositor direto, procurando impedir a receção, 
dificultar o passe e a concretização e participar no ressalto. 
5 - Realiza com oportunidade e correção global, em situação de jogo ou em exercícios analíticos, 
as ações técnicas: a) receção, b) passe de peito, c) passe de ombro, d) lançamento na passada, e) 
lançamento parado, f) trabalho de receção e g) marcação. 
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Plano de Aula 

 

 

Plano de Aula 

 

 

Unidade Didáctica: Corfebol Aula da U.D.: 7 e 8 Aula nº: 15 e 16 Data: 15/10/2015 

 

Ano/Turma: 10ºB Hora: 10:05 Tempo Horário: 90’ 

 

N.º Alunos: 26 Instalação: 1/3 Pavilhão Professor: FÁBIO MATOS  

 

Objectivo Específico: Função Didáctica: Conteúdos: 

Consolidação do lançamento parado; 

Domínio do ressalto; Domínio do 

lançamento na passada 

Transmissão / Assimilação 

Posição básica; Passe de peito; Passe de 

ombro; Passe picado; Receção; Interceção; 

Passe e corta; Lançamento na passada; 

Lançamento parado; Ressalto;  

Desmarcações. 

Material Didático: Tabelas; Bolas de Corfebol, Coletes; sinalizadores. 

OBJECTIVOS OPERACIONAIS 

1º Objectivo Operacional 

Acção: Lançamento parado 

Contexto: Individualmente; Jogo formal 

Critérios de êxito: - Segurar a bola com as duas mãos à frente do corpo e acima da cintura;  

                                     - Pés afastados e as pernas semi fletidas;  

                                     - Realizar a extensão dos membros superiores e inferiores efetuando uma rotação externa 

dos pulsos no final do movimento; 

                                     - Promover uma trajetória alta e descendente à bola. 

2º Objectivo Operacional 

Acção: Ressalto 

Contexto: 2 a 2 em meio campo; Jogo formal 

Critérios de êxito: - Ver o atacante com a bola;  
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                                     - Realizar e manter o bloqueio no ressalto, estabelecendo contato com o adversário e 

mantendo as pernas semi- fletidas, os pés afastados e as costas direitas;  

                                     - Acompanhar a movimentação do opositor direto, não o deixando ganhar o ressalto;  

                                     - Analisar a trajetória da bola após o lançamento e saltar para ela no tempo correto, 

agarrando-a com uma ou duas mãos.  

3º Objectivo Operacional 

Acção: Lançamento na passada 

Contexto: 2 a 2 em meio campo; Jogo formal 

Critérios de êxito: - Correr para o cesto enquadrado e sem paragens após receção da bola; 

                                      - Pegar na bola com as 2 mãos de forma simétrica, à altura da cintura;  

                                      - Agarrar a bola por baixo e de lado com os dedos abertos;  

                                      - Dar impulsão com uma só perna com elevação simultânea das 2 mãos;  

                                      - Saltar na direção do cesto, elevando o joelho da perna livre;  

                                      - Largar a bola no ponto mais alto. 
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H 
T.P. 
 

Sequência das 
Tarefas 

Estratégia/Controlo Esquema 

10:15 5’ Instrução Inicial 

O professor, com os alunos sentados nos bancos 

em forma de “V” à sua frente, procede à 

marcação de faltas, relembra as regras de 

segurança e informa quais os objetivos da aula.  

10:20 1’ T/O Os alunos deslocam-se para o campo. 

10:31 10’ 

Aquecimento 

Geral 

(mobilização 

articular) 

Alunos divididos em duas colunas na linha lateral 

do campo realizam os exercícios indicados pelo 

professor. 

 

10:41 3’ T/I/O 
À chamada do professor os alunos deslocam-se para junto do mesmo. É explicado 

o primeiro exercício e de seguida os alunos organizam. 

 
10:44 

 
10’ 

1º e 2º 

Objetivo 

Operacional 

Alunos com bola realizam lançamento parado. 

Os alunos sem bola devem ir ao ressalto e de 

seguida efetuar o lançamento parado, do local 

onde agarraram a bola. 
 

10:54 2’ T/I/O 
Os alunos mantendo-se no mesmo local ouvem a explicação do próximo objetivo 

operacional. 

10:56 10’ 

2º e 3º 

Objetivo 

Operacional 

Duas filas de jogadores colocados de frente para 
o cesto. Só os jogadores de uma das filas têm 
bola. A passa para B, desloca-se para o cesto, 
recebe-a e lança na passada. B vai ao ressalto. 
Trocam de fila. 

 

11:06 2’ T/I/O 
Os alunos mantendo-se no mesmo local ouvem a explicação do próximo objetivo 

operacional. 
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Legenda:   

 - professor;  - alunos; - banco sueco;  - deslocamentos;  - atacantes;  - 

defesas; - bola;   - poste. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11:08 15’ 

1º, 2º e 3º 

Objectivo 

Operacional 

Os alunos divididos em equipas de oito 

elementos vão realizar jogo formal. 

Sempre que uma equipa faz 2 pontos, a 

equipa que está a perder sai e entra a 

equipa que está fora. Quem ganha troca 

funções (quem estava a atacar passa a 

defender e quem defendia passa a 

atacar).  

11:23 1’ T/O/I O professor organiza os alunos para o retorno à calma. 

11:24 2’ 
Retorno à 

calma 

Dirigido pelo professor e realizado de 

forma ativa recorrendo a exercícios de 

flexibilidade.                    

11:26 2’ Balanço Final 

O professor, com os alunos em forma 

de meia-lua à sua frente, dialoga com 

eles sobre atividade realizada, faz um 

balanço da aula e efetua extensão de 

conteúdos para a próxima aula da U.D. 

 

P 

P 
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Balanço da Aula 

 

1 - ESTRATÉGIAS - A aula não se iniciou às 10h15, como estava planeado, pois alguns 

alunos chegaram depois do tempo que tinham disponível para equipar. Optei por 

colocar os postes de corfebol no terço de campo disponível devido a na aula anterior se 

ter perdido muito tempo com o transporte e colocação dos cestos. Enquanto efetuava 

a chamada a maioria deles não estava atento. 

Estruturei a aula para que os alunos realizassem o maior número de lançamentos 

possível. 

 

2 - FEEDBACK - Os tipos de feedback mais utilizados nesta aula, foram o visual e o 

auditivo. 

 

 3 - COMPORTAMENTO E EMPENHO DOS ALUNOS - Apesar de estarem um pouco 

conversadores, os alunos estiveram mais atentos e aplicados nos exercícios. 

 

4 - GESTÃO DO TEMPO DE AULA E ATIVIDADE MOTORA - O tempo disponível para a 

prática foi bem aproveitado pois o tempo de instrução aos alunos foi menor do que em 

aulas anteriores. Apenas tive mais tempo em instrução quando tive de referir os critérios 

de êxito referentes ao lançamento na passada. O tempo de atividade motora foi 

maximizado ao máximo para que os alunos pudessem tirar o máximo proveito nos 

lançamentos de modo a interiorizar a forma correta de lançar. 

 

5 - DIFICULDADES DOS ALUNOS - Após questionar os alunos a grande maioria referiu 

que teve dificuldades em realizar de forma correta os lançamentos. Através da minha 

observação notei que usavam muitas vezes a técnica dos lançamentos de basquetebol. 

 

6 - DIFICULDADES DO PROFESSOR - Nesta aula não senti grandes dificuldades em 

controlar a turma, apesar de estarem um pouco conversadores. 

 

7 - ALTERAÇÕES AO PLANO - Não sofreu qualquer alteração a nível dos exercícios. A 

única alteração feita foi no tempo dos exercícios no qual optei por dar mais tempo de 
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prática nos exercícios de lançamento parado e na passada, uma vez que estes requerem 

muita prática devido à sua técnica ser diferente da técnica de basquetebol que foi a mais 

usada pela maioria dos alunos. 

 

8 - CONSIDERAÇÕES GERAIS - Sinto que a aula correu bem. Fiquei com a sensação que 

os alunos compreenderam a instrução dos exercícios e isso facilitou que eles pudessem 

estar o máximo de tempo possível em prática. Apenas intervi quando a execução dos 

lançamentos não era a mais correta.  
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Questionário Estudo Turma 

 

FICHA INDIVIDUAL DO ALUNO 

 

1. AGREGADO E SITUAÇÃO FAMILIAR 

 

DADOS PESSOAIS 

 

Nome:________________________________________________________________________ 

Nº. ______   Ano: ______ Turma: ______ 

Idade: ____    Data de nascimento:_____/____/_____    Peso: _____ (kg)    Altura:______ (cm) 

Morada:______________________________________________________________________ 

Distrito: ____________________ Concelho: ______________________  

Freguesia: ______________________ 

Código Postal: ________ - ______  Localidade: ______________________ 

Telefone:_________________________ 

 

Nome 
Grau de 

Parentesco 
Idade Profissão 

Habilitações 

Literárias 

     

     

     

     

     

 

 

1.1 Quem é o teu Encarregado de Educação? 
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Mãe  ______  Pai  ______ Outro _____ Quem? ______________ 

 1.1 .1 Contacto do Encarregado de Educação: telefone ___________________ Tlm 

_______________ 

1.2 Tens tempo para falar com os teus pais ou encarregado de educação sobre a escola? 

Sim ______  Não ______ 

Se respondeste sim:     Muito tempo ______ Pouco tempo ______ 

 

1.3 Consideras a relação com os teus pais ou Encarregado de Educação: 

Muito Boa _____ Boa _____ Razoável _____  Má _____ 

1.4 É costume os teus pais ou Encarregado de Educação irem às reuniões com o Diretor de Turma?

 Sim ____ Não ____  Às vezes ____ 

 

1.5 Os teus pais incentivam-te a estudar e a ir às aulas? 

Sim ____ Não ____ 

 

2. HABITAÇÃO/ DESLOCAÇÃO PARA A ESCOLA 

2.1 Vives em:  Apartamento: _____ Moradia/Casa: _____ Outra: Qual? _____________ 

2.2 Tens um quarto só para ti?  Sim _____ Não _____ 

Se a tua resposta foi não, com quem divides o quarto? __________________________________ 

 

 

2.3 Habitualmente, como é que te deslocas e quanto tempo demoras a chegar à escola? 

A pé  ______ minutos 

Automóvel  ______ minutos 

Transporte Público  ______ minutos 

Outro:  ______ minutos 

 

2.4 Como regressas a casa depois da escola? 

 De igual modo _____ Outra _____ Qual? ________________________ 

2.5 Quando chegas a casa ficas: Sozinho _____ Acompanhado _____ 
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 Se respondeste acompanhado: por quem? 

__________________________________________________ 

2.6 Onde costumas estudar? 

__________________________________________________________________________ 

3. TEMPOS LIVRES 

3.1 Como ocupas os teus tempos livres? 

Ver televisão  Jogar computador  

Praticar desporto  Fazer trabalhos escolares  

Ouvir música  Ir ao cinema  

Conversar com amigos  Ir à praia  

Ler  Outros:   

 

3.1 Qual a tua ocupação favorita? 

___________________________________________________________________ 

 

 

4. ROTINA DIÁRIA 

4.1 Normalmente a que horas te levantas? 

Antes das 7h  

Entre as 7h/8h  

Após as 8h  

 

4.2 Em média quanto tempo dormes em tempo de aulas? 

Dias úteis Fim-de-semana 

4 a 6 horas  4 a 6 horas  

6 a 8 horas  6 a 8 horas  

8 a 10 horas  8 a 10 horas  

+ 10 horas  + 10 horas  
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5. DESPORTO 

5.1 Já praticaste algum desporto?  Sim _____ Não _____ 

Qual/quais? 

_____________________________________________________________________________________

_______ 

Em caso de resposta afirmativa: 

Federado:  Sim ____  Não ____ 

Quanto tempo? _______________________________ Clube? 

__________________________________________ 

5.2 Atualmente praticas algum desporto?  Sim _____  Não _____ 

Qual/quais? 

_____________________________________________________________________________________

_______ 

Em caso de resposta afirmativa: 

Federado:  Sim ____  Não ____ 

Quanto tempo? _______________________________ Clube? 

__________________________________________ 

5.3 Qual o desporto que gostarias de praticar?  

____________________________________________________ 

5.3.1 Não o praticas, porquê? 

________________________________________________________________________ 

 

6. SAÚDE 

6.1 Tens algum problema de saúde?  Sim _____  Não _____ 
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Em caso afirmativo, qual?  

_____________________________________________________________________________ 

6.2 Exige tratamento regular? Sim _____  Não _____ 

6.3 Os teus pais têm algum problema de saúde? Sim ____ Não _____ 

Se sim, quem e qual? 

_____________________________________________________________________________ 

6.4 Tens problemas de audição? Sim _____ Não _____ 

6.5 Tens problemas de visão?  Sim _____ Não _____ 

6.6 Tens hábitos tabagísticos?  Sim _____ Não ______ 

 

7. NUTRIÇÃO  

7.1 Que refeições fazes diariamente? 

Pequeno-almoço  Lanche meio-manhã  Jantar  

Almoço  Lanche  Ceia  

 

7.2 Onde almoças normalmente em tempo de aulas? (escolhe uma opção) 

Casa  Bar  
Outra: 

Qual? 
 

Cantina  Restaurante  

 

7.3 Qual destes alimentos comes com maior frequência? (escolhe três opções) 

Doces  Vegetais  Massa  Fruta  

Sopa  Peixe  Arroz  Batatas  

Água  Refrigerantes  Carne  Pão  

 

 

8. VIDA ESCOLAR 
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8.1 É o primeiro ano que frequentas esta escola?   Sim _____ Não _____  

Se respondeste sim, quais as razões da mudança? 

____________________________________________________ 

 

 

8.2 Antecedentes Escolares 

8.2.1 Retenção/ reprovação em anos de escolaridade anteriores?  Sim _____  Não _____ 

Sem sim, quantas vezes?  ___________________________________ 

8.2.2 Causas possíveis para a retenção/ 

reprovação:__________________________________________________ 

8.3 Situação escolar do aluno no ano anterior 

8.3.1 Disciplinas em que tiveste mais dificuldade: 

____________________________________________________ 

8.3.2 Disciplinas em que obtiveste melhores resultados: 

_____________________________________________ 

8.3.3 Apoio Escolar:  Sim ____  Não _____  Disciplinas: 

_______________________________________ 

8.4 Dados relativos à escola 

8.4.1 Costumas frequentar a biblioteca da escola?  Sim ____  Não ____ 

8.4.2 Qual a profissão que gostarias de exercer no futuro? 

__________________________________________ 

8.4.3 Desde quando tiveste Educação Física na escola? 

Pré-primária  1º Ciclo  2º Ciclo  3º Ciclo  
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8.5 Das seguintes modalidades quais as tuas preferidas (no máximo 3) e as que tens mais dificuldades?  

  Preferidas Com dificuldade 

Andebol   

Corfebol   

Dança   

Futebol/ Futsal   

Ginástica   

Orientação   

Rugby   

Basquetebol   

Voleibol   

Natação   

Badminton   

Atletismo   

 

8.6 Que atividades gostarias de ver realizadas na escola, no âmbito da Educação Física? 

_____________________________________________________________________________________

________________________ 

8.7 Que expectativas tens quanto à disciplina e ao Professor de Educação Física?  

_____________________________________________________________________________________

________________________ 

 

9. TESTE SOCIOMÉTRICO 

Para responderes às questões que se seguem deves escolher apenas os teus colegas de turma e ordená-

los por ordem de preferência. 

 

9.1 Companhia nos intervalos 

Quem mais gostas Quem menos gostas 

1º lugar 1º lugar 

2º lugar 2º lugar 

3º lugar 3º lugar 
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9.2 Colegas para trabalhos de grupo 

Quem mais gostas Quem menos gostas 

1º lugar 1º lugar 

2º lugar 2º lugar 

3º lugar 3º lugar 

 

9.3 Colegas para equipas de Educação Física 

Quem mais gostas Quem menos gostas 

1º lugar 1º lugar 

2º lugar 2º lugar 

3º lugar 3º lugar 

 

9.4 Colegas para o Desporto Escolar 

Quem mais gostas Quem menos gostas 

1º lugar 1º lugar 

2º lugar 2º lugar 

3º lugar 3º lugar 

 

 


