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Resumo 

 

O presente relatório de estágio surge no âmbito do Estágio Pedagógico (EP), que integra o plano 

do 2º ciclo de estudos conducente ao grau de Mestre em Ensino da Educação Física nos Ensinos 

Básico e Secundário da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro (UTAD). Este relatório 

pretende ilustrar o percurso percorrido por um estudante estagiário ao longo do ano letivo 

2019/2020, numa escola na cidade de Vila Real, inserido no Núcleo de Estágio, composto por 

mais três estudantes estagiários e por dois orientadores (Professora Cooperante e Professor 

Orientador). 

O ano de estágio apresenta-se como a última etapa da formação, onde o estudante é confrontado 

pela primeira vez com a realidade do seu futuro campo de atuação, revelando ser, por isso, o 

ano mais importante na construção de um novo professor. Este espaço formativo é vital para o 

futuro professor refletir sobre o seu trabalho com o intuito de melhorar as suas práticas, 

proporcionando aos alunos um desenvolvimento na aquisição de importantes princípios e 

valores. O principal objetivo das escolas é formar cidadãos responsáveis e autónomos, por meio 

de modelos inovadores que promovam o questionamento e a reflexão dos mesmos, pois a 

informação é aquilo que nos transmitem e o conhecimento apenas advém da reflexão crítica 

dessa informação (Fontana & Fávero, 2013). Negar as mudanças e não as aceitar é um risco 

para a docência. Nesse sentido, é necessário refletir sobre estas, uma vez que a sociedade se 

encontra em constante mutação. Os alunos mudaram, a escola é outra, portanto permanecer com 

as mesmas práticas não ajudará o aluno. Assim, o professor tem de exercer um papel crítico em 

relação à sua forma de atuar e em relação às suas práticas pedagógicas. 

Deste modo, enquanto professor estagiário tentei colocar em prática estes ideais, procurando 

sempre a motivação e o empenho dos alunos nas aulas. O documento apresentado demonstra 

um ano letivo incompleto devido à Pandemia COVID-19, no entanto, também apresenta um 

ano letivo repleto de experiências pessoais e reflexões. 

 

 

PALAVRAS-CHAVE: educação física; estágio pedagógico; reflexão; prática de ensino 

supervisionada. 
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Abstract 

 

The present report is part of the Pedagogic Training, which includes the plan of the 2nd cycle 

of studies leading to the degree of master’s in Physical Education in Elementary and High 

School at the University of Trás-os-Montes e Alto Douro (UTAD). This report aims to illustrate 

the path taken by a trainee student during the academic year of 2019/2020, in a school in the 

city of Vila Real, integrated in a training group composed of three other trainee students and 

two supervisors (Cooperating teacher and Guiding Professor). 

The trainee year presents itself as the final stage of formation, where the student faces for the 

first time the reality of his future field of work, revealing, therefore, to be the most important 

year in the construction of a new teacher.  

This formative space is vital for the future teacher to reflect on his work to improve his 

practices, providing students with a development in the acquisition of important principles and 

values.  

The main objective of schools is to form responsible and autonomous citizens, through 

innovative models that promote their questioning and reflection, because information is what 

they transmit to us and knowledge only comes from critical reflection of that information 

(Fontana & Fávero, 2013). Denying changes and not accepting them is a risk to teaching, in 

this sense it is necessary to reflect on these, since society is constantly changing. Students have 

changed, the school is different now, and so remaining with the same practices will not help the 

students. Thus, the teacher must play a critical role in relation to their way of acting and in 

relation to their pedagogical practises. 

 As a trainee teacher, I tried to put into practise these ideals, always seeking the motivation and 

commitment of the students in classes. The document presented shows an incomplete school 

year due to the COVID-19 Pandemic, however, it also presents a school year full of personal 

experiences and reflections. 

 

 

KEYWORDS: physical education; pedagogic internship; reflection; supervised teaching 

practice 
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Introdução 
 

A elaboração deste relatório é parte integrante do plano de estudos do 2º ano do Mestrado em 

Ensino de Educação Física nos Ensinos Básico e Secundário, da Universidade de Trás-os-

Montes e Alto Douro. O estágio pedagógico foi realizado na Escola Secundária São Pedro, 

tendo sido este orientado pelo meu orientador da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, 

Francisco Saavedra e pela professora cooperante Paula Guedes. Em conjunto com mais três 

colegas do mestrado, Francisco Cerqueira, Débora Queirós e Guilherme Fontinha, foi formado 

o Núcleo de Estágio em que estaria envolvido. Durante o ano letivo 2019/2020, tive a 

oportunidade de conhecer uma turma do 3º ciclo de ensino e uma do ensino secundário, sendo 

estas o 8º D e o 11º C, respetivamente.  

O estágio pedagógico procura integrar os professores estagiários na vida profissional de forma 

progressiva e orientada, através da prática de ensino supervisionada, possibilitando desenvolver 

as suas competências profissionais tanto a nível crítico como reflexivo e, assim, criarum 

professor capaz de responder a todos os desafios e exigências da profissão. 

Em conformidade, o estágio pedagógico é um dos principais elementos na formação inicial dos 

futuros professores, onde surge a passagem dos conhecimentos teóricos aprendidos no ensino 

superior para os conhecimentos práticos em contexto real numa comunidade escolar. Ainda que 

o estágio se revele como um processo de aprendizagem individual, o estagiário tem de ter em 

conta que a prática condiciona o seu desempenho, uma vez que o mesmo promove situações 

imprevisiveis devido à falta de experiência por parte do futuro professor, que terá de continuar 

a persistir de modo a dar respostas ajustadas e acertadas aos diferentes problemas que possam 

aparecer. 

De certo, o estágio pedagógico manifesta-se como uma oportunidade fulcral pois proporciona 

ao futuro professor o contacto direto com a escola e, por sua vez, com a realidade escolar, que 

até ao início do estágio era desconhecida. Toda esta realidade promoveu o desenvolvimento de 

competências do professor estagiário, tendo este o dever de adaptar todo o seu conhecimento e 

formação académica no contexto real.  

Do presente documento destacam-se seis grandes partes: 

A primeira parte corresponde à apresentação do estudante estagiário, onde este expõe parte da 

sua vida, desde vivências ligadas ao desporto como a razão que o levou a optar pela arte de ser 
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professor de Educação Física, bem como as expectativas para o ano letivo referente ao estágio 

pedagógico e a realidade escolar sentida. 

A segunda parte tem como base a importância do sistema de educação, particularmente da 

Educação Física. 

Em seguinda, na terceira parte, é realizado um enquadramento do meio escolar, que se resume 

a todo o contexto escolar em que foram desempenhadas funções pelo professor estagiário. O 

futuro professor caracteriza as várias turmas com as quais trabalhou e desenvolveu experiências 

ao longo do ano, desde o ensino básico ao ensino secudário. 

Na quarta parte são visiveis os metódos de planeamento, as estrátegias necessárias para o 

decorrer do ano letivo, bem como reflexões acerca do modo de lecionar do professor através da 

análise e balanços de aula. 

Seguidamente, na quinta parte são expressos os mecanismos de avaliação realizados pelo 

professor durante o ano letivo e a forma de os utilizar. 

Por fim, a última parte do relatório é uma reflexão acerca do futuro como professor de Educação 

Física. 
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1. Enquadramento Pessoal 

 

1.1. A Construção do Ser 
 

Miguel Ângelo Fernandes Coelho, nascido a 4 de agosto de 1997 e criado na cidade de Rio 

Tinto, cuja terra pertence ao concelho de Gondomar e distrito do Porto. Primeiramente, a minha 

infância foi marcada pela inocência e ausência das tecnologias, onde estas não tinham a 

importância que demonstram ter na juventude atual. Desde muito cedo estive ligado à prática 

da atividade física, onde as crianças partilhavam um palco em comum, as ruas, onde podiam 

partilhar momentos de brincadeira, tal como às “caçadinhas” e às “escondidinhas”, um jogo de 

futebol, um passeio de bicicleta, entre muitos outros. Com 12 anos, ingressei numa equipa de 

futsal da minha terra o “Mosteiro F.C.” onde pela primeira vez e única me tornei federado na 

prática desportiva. Este percurso terminou com a minha entrada na UTAD. Contudo, antes desta 

nova aventura como desportista, já tinha frequentado a natação e até mesmo a prática da 

capoeira enquanto andava na primária (1º ano ao 4º ano de escolaridade) sendo esta uma 

expressão cultural com origem no Brasil, que mistura um pouco de arte marcial, desporto e 

dança. 

Ao longo do meu percurso escolar, foi possível participar em várias atividades desportivas em 

contexto escolar, como as aulas de Educação Física (EF), corta-mato e desporto escolar, 

mantendo assim o gosto pela prática ativa. O gosto e a paixão pela pática do ensino advém do 

contacto com vários professores da área, com abordagens diferentes de ensino, o o que me 

permitiu criar a minha própria definição de professor e me motivou a querer ser uma versão 

melhor deles todos futuramente. Carente de fundamento teórico, acreditava que os melhores 

professores eram aqueles que deixavam os alunos praticarem as modalidades que mais 

gostavam e apenas realizavam as avaliações necessárias ao fim de cada período letivo. 

Considerava que a disciplina de EF tinha como objetivo apenas desenvolver modalidades de 

Jogos Desportivos Coletivos, como o futebol e voleibol, que eram os desportos que certos 

professores de EF abordavam para os rapazes e raparigas, visão na qual não me enquadro e que, 

hoje, me levam a crerque esses professores não se interessavam com a verdadeira prática 

desportiva da turma. 

No decorrer do Ensino Secundário, a minha visão acerca do desempenho do Professor de EF 

alterou-se, pois este apresentava-se como um indivíduo exemplar e com um papel predominante 
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na aula, cumprindo os objetivos dos programas planeados para as aulas de EF através de 

exercícios motivadores enquanto procurava agradar os alunos. No meu 12º ano, houve uma 

diferença dos anos prévios: as aulas foram lecionadas por três professores estagiários, e no 

decorrer deste ano letivo, com a ajuda desses mesmos professores, encontrei o que queria 

realmente para o meu futuro. Ser professor de Educação Física já não era apenas um sonho, 

mas sim uma vontade de o concretizar, tendo estes incentivado a minha entrada no ensino 

superior e perseguir o mesmo sonho que o deles. A paixão pelo desporto aliou-se à minha 

vontade de lecionar, levando-me a ingressar na Licenciatura de Ciências do Desporto. 

Durante a minha passagem na UTAD, ingressei no Núcleo de Estudantes de Desporto (NED), 

no qual permaneci durantes quatro anos e onde desempenhei várias funções, desde colaborador 

a tesoureiro, tendo presente o associativismo, a organização de eventos e a responsabilidade 

perante todos os estudantes pertencentes ao curso de Desporto. Nesta fase da minha vida 

académica, desenvolvi o interesse pela área da gestão desportiva, proveniente de eventos, 

formações e congressos realizados por toda a equipa do NED.  

Com o intuito de colmatar o objetivo de ser professor e melhorar as competências teórico-

prático adquiridas sobre o ensino e as escolas, ingressei no Mestrado em Ensino de Educação 

Física nos Ensinos Básico e Secundário.  

O momento mais esperado neste percurso formativo foi claramente o estágio, uma vez que 

permite a oportunidade de pôr em prática os conhecimentos teóricos adquiridos e conhecer a 

realidade do mercado de trabalho da área. Assim, a prática do ensino permite emergir no mundo 

escolar a vários níveis, desde aos hábitos impostos e as suas práticas, normas, valores e 

costumes.  

Aprender a ensinar é um processo longo e complexo que não só envolve uma tomada de decisão 

assertiva como também engloba saber gerir conflitos, saber transmitir e partilhar conhecimentos 

e dotar de imparcialidade e pensamento crítico. Um professor no início da sua carreira tem 

experiências enquanto aluno, nesse sentido, tem métodos de ensino adquirido de outros 

docentes consciencializados, o que, por um lado, não facilita a aprendizagem nem minimiza os 

problemas que possa encontrar (Flores, 1999; Siedentop & Tannehill, 2000). As primeiras 

experiências vividas pelo professor estagiário são fundamentais para a sua perceção da 

realidade, podendo alterar as suas conceções quanto a prosseguir a sua profissão. Neste sentido, 

é fundamental gerir as expectativas, de forma a controlar o choque com a realidade. 



5 

 

 

1.2. Estágio 
 

O estágio surge como uma prática fulcral no processo de integração do professor estagiário no 

contexto real. Tem o intuito de colocar os conhecimentos teóricos deste em prática, fazendo-o 

vivenciar o quotidiano da profissão docente e permitindo a compreensão de dinâmicas das 

instituições e os desafios que a profissão impõe. Para suportar as suas práticas, torna-se 

importante que este reflita acerca das suas experiências, reforçando o seu conhecimento, uma 

vez que o professor não se forma apenas através da teoria, mas também de práticas, da ação-

reflexão, do diálogo e da intervenção (Borssoi, 2008). 

Neste sentido, esperava que o estágio me trouxesse novas aprendizagens, complementando e 

potenciando a aplicação dos conhecimentos prévios adquiridos e criasse diretrizes inerentes ao 

planeamento da avaliação, da gestão de conflitos, da gestão de tempo, do planeamento de aulas 

e todos os outros instrumentos necessários. Do mesmo modo, aspirava que as dificuldades 

encontradas me ajudassem a desenvolver capacidades de reação e de contorno de adversidades. 

Concomitantemente, os momentos antecedentes ao começo do estágio trouxeram um misto de 

sentimentos. Apesar da minha motivação ser notória, sabia que o caminho a enfrentar seria 

complexo, pois estaria a entrar numa fase diferente e desconhecida, persistindo uma sensação 

de ansiedade e nervosismo.  

De acordo com (Costa & Faria, 2013), na dimensão socio-afetiva, o mais importante é conhecer 

as turmas e os seus professores, a comunidade do agrupamento, de modo a desenvolver relações 

saudáveis, adaptando e potenciado os conhecimentos adquiridos à realidade que iria encontrar, 

aspeto este que gerava algum stress. 

Da Comunidade Escolar expectava uma receção acolhedora, pois seria uma agente importante 

para o meu desempenho como estudante estagiário na escola. Esperava ainda que os professores 

residentes fossem pessoas disponíveis e flexíveis com os possíveis constrangimentos que 

pudessem ocorrer, e almejava deter a oportunidade para aprender com as suas experiências. 

Considero que criei uma relação saudável e respeitosa com todos os intervenientes do meio 

escolar, promovendo a transmissão de conhecimentos e potenciando um clima positivo para 

desenvolver as minhas capacidades. 
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O meu principal objetivo no estágio era que a comunidade escolar me visse como um professor 

prestável e profissional, responsável e cooperativo. De acordo com os meus receios a nível da 

minha atuação nas aulas, ambicionava conseguir gerir o tempo tanto das aulas como dos 

exercícios, lidar com as atitudes menos positivas dos alunos, ser assertivo e, acima de tudo, 

transmitir confiança aos alunos para conseguir criar uma relação professor-aluno, onde estes 

respeitassem as minhas funções, exercícios e propostas sempre com a melhor atitude e entrega 

à aula. 

Quanto ao Núcleo de Estágio (NE), expectava encontrar um ambiente acolhedor e saudável, 

onde o trabalho fosse o centro das nossas atenções, partilhando informações e cooperando, 

assim, em prol de melhores resultados enquanto professores, ou seja, tentando elevar o nível de 

exigência da nossa prática em cada aula. 

Após toda a preparação e anos de estudo para me tornar o melhor na minha área, chega o 

momento do primeiro contacto com a realidade, desmitificando o papel do professor de EF. 

O primeiro contacto com a escola, sediada na cidade de Vila Real, onde iria decorrer o estágio, 

ocorreu em outubro, uma vez que as aulas tiveram de começar mais tarde do que o previsto 

devido a uma complicação nas obras que estavam a ser realizadas na mesma. Eu e os restantes 

membros do NE fomos acolhidos pela Professora Cooperante (PC), sendo esta o nosso pilar 

dentro da escola durante o ano letivo, apresentando-se ao nosso dispor para todas as nossas 

necessidades e duvidas. Falou-nos de forma muito positiva da escola e dos alunos, explicou que 

estes eram muito empenhados não só na disciplina de EF, mas também em todas as outras. 

Desde o início, a PC apresentou-se muito acessível e extrovertida connosco, o que nos ajudou 

a integrar e a deixar de lado qualquer timidez que houvesse da nossa parte. O facto de esta deter 

experiência como PC, deixou-nos mais tranquilizados, uma vez que poderia ter consciência das 

nossas necessidades e expectativas.  

Em seguida, iniciou-se a visita às instalações, onde a professora fez questão de mostrar o seu 

contentamento pelas obras que estavam a ser realizadas (ainda que algumas zonas não ficassem 

totalmente do seu agrado). A falta de condições nas escolas (nomeadamente a nível de espaços 

e ao nível de material, sendo esta última a mais problemática) era uma realidade que já tinha 

sido discutida nas aulas do mestrado, portanto.  encarámos este problema como um desafio. 

Ademais não sabemos se, no futuro, teremos melhores ou piores condições do que as que nos 

foram apresentadas no estágio.  
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Após a visita às instalações, era essencial entender a logística necessária para a realização das 

nossas aulas. Ao nosso dispor estavam seis espaços de aula: quatro no exterior da escola 

(piscinas municipais de Vila Real, o campo da equipa Sport Clube Vila Real, o jardim da praça 

Diogo Cão e o campo de futebol do Alves Roçadas) e dois no interior (Pavilhão de Ginástica e 

Pavilhão Gimnodesportivo). Os espaços supramencionados fazem parte de um sistema de 

rotação entre os professores de EF, para que todos tenham as mesmas oportunidades de lecionar 

nos diferentes espaços. Esta rotação também varia consoante as condições meteorológicas. No 

caso de não haver espaço, teríamos de adaptar as nossas aulas e ir com os alunos para a 

biblioteca. 

Na perspetiva do professor estagiário, é esperado encontrar as melhores condições possíveis 

numa escola, onde não exista falhas, onde os materiais e os espaços de aulas estejam em ótimas 

condições. O contacto com a escola que nos hospedou como estagiários permitiu verificar que 

a realidade não vai ao encontro da expectativa. No entanto, são estas as condições que nos 

fazem crescer e nos tornam melhores profissionais, obrigando-nos a ser mais criativos e a ter 

consciência que o planeamento da aula pode não ocorrer como o pretendido. Assim, deve-se 

elaborar um plano diferente para o caso de o principal não funcionar.  

Ao longo do estágio, fui capaz de cumprir as minhas funções, sempre com vontade de 

compreender mais sobre o funcionamento da escola e de procurar sempre o melhor para os 

alunos. Compreendi a importância do papel enquanto professor no desenvolvimento dos jovens, 

uma vez que os assuntos abordados em contexto de aula ou em contexto informal podem 

proporcionar alterações nos comportamentos menos corretos destes, através da utilização de 

estratégias de cooperação, de autonomia e de responsabilidade.  
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2. Enquadramento Teórico 
 

De modo a compreender e facilitar a leitura do presente estudo, nesta secção será apresentado 

o enquadramento teórico no âmbito do Ensino. 

 

2.1. Breves apontamentos sobre o processo educativo 
 

A educação é um direito humano fundamental, encontrando-se atualmente consagrada no 

Diário da República. No entanto, nem sempre o foi considerado e, apesar dos avanços dos 

últimos anos neste âmbito, ainda existem vários desafios. Segundo a Organização das Nações 

Unidas (ONU) (Lusa, 2019), 258 milhões de crianças não têm acesso à educação. O cenário 

tende a piorar devido à pandemia mundial de COVID-19. 

Em Portugal, no final do século XIII, foi fundada a primeira Universidade em Lisboa, que, mais 

tarde, foi movida para Coimbra (1537). Até então, apenas alguns mosteiros realizavam 

atividades relacionadas com a transmissão de conhecimentos e o acesso não era permitido a 

todos.  

No século XVI, surgem os primeiros colégios associados ao ensino das artes e à preparação 

para a universidade. Até ao século XVIII, verificou-se o aumento destes estabelecimentos de 

ensino, assim como de pessoas letradas pela ação da doutrina Jesuíta. Porém, esta foi expulsa 

do país, o que levou a um declino no Ensino. 

Devido à Reforma Pombalina, na segunda metade do Século XVII, criaram-se novas escolas e 

colégios e, ao nível europeu, é criado o primeiro subsídio de apoio à educação. A partir do golpe 

militar de 25 de Abril de 1974, verificam-se grandes mudanças no setor da Educação, 

nomeadamente na reestruturação do Sistema de Ensino, até aos dias de hoje. 

Atualmente, de acordo com o Manual de Apoio à Prática (DGE, 2018c), o principal objetivo 

da escola é ser uma “Escola Inclusiva”, ou seja, a escola é um local onde todos têm o direito de 

aprender, todos têm as mesmas oportunidades e são respeitados e valorizados de igual forma, 

desenvolvendo ao máximo o potencial de cada um. No entanto, a inclusão destes só ocorre 

através da ação dos agentes educativos, onde os docentes assumem um papel na criação de um 

ambiente saudável e incluso. 
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Numa sociedade em constante mutação, essencialmente com os condicionalismos advindos da 

pandemia COVID-19, ser professor exige possuir várias competências, de forma a acompanhar 

a evolução nos diferentes setores da sociedade. O professor deve ser o mediador entre o 

conhecimento e o aluno, e deve fomentar o desenvolvimento do seu espírito crítico, com o 

intuito de impedir que este faça receção de informações de forma passiva. Nesse sentido, o 

processo de ensinar detém grande responsabilidade, devendo ser adaptado e renovado de forma 

a colmatar as necessidades dos alunos. Segundo Aranha, 2004, “O processo de ensino-

aprendizagem não deve referir-se apenas à mera transmissão de conteúdos, mas sim contribuir 

de forma efetiva para a ação educativa, a qual deve ser organizada, participada, coerente e 

consciente, o que a torna intencional.”. 

 

2.2. O valor da Educação Física 
 

A inclusão da EF no currículo escolar é imprescindível, pois os seus conteúdos são únicos e 

essenciais para o desenvolvimento e bem-estar das crianças e jovens e, consequentemente, para 

a melhoria da sociedade, promovendo uma vida saudável através de rotinas de atividade física, 

sensibilização para a higiene pessoal, bem-estar social e afetivo, e para o ensino de valores e 

princípios (Graça, 2015).  

Durante muito tempo, ouvi tantos encarregados de educação como alunos a perguntarem qual 

a importância da Educação Física. Se analisarmos as aulas de EF, verificamos que estas têm a 

potencialidade de desenvolver os alunos de uma forma que, noutro contexto, seria impossível, 

utilizando as suas práticas para o desenvolvimento afetivo, cognitivo e social. Quando uma aula 

de EF é bem planeada e tem em conta todas as características da turma, esta tem a capacidade 

de expandir as possibilidades de aprendizagens diferentes e motivadoras que darão aos alunos 

novas situações para explorarem e se desenvolverem, tornando-se seres mais completos e com 

mais capacidades para as tarefas do dia a dia. 

É importante ainda compreender que a EF dá a oportunidade aos alunos de realizarem diversos 

desportos coletivos, contribuindo para a integração social, ensinando a respeitar as diferenças 

de cada um e desenvolvendo ada capacidade de trabalhar em equipa. Para tal e, para diminuir 

a dependência à tecnologia, é necessário realizar atividades diferentes que envolvam 

movimento e atividades afetivas e sociais com o intuito de desenvolver capacidades de 

integração, inclusão, partilha, respeito, entreajuda, cooperação, responsabilidade e autonomia. 
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De acordo com (Graça, 2015), a forma como os programas nacionais e os currículos são 

implementados nas escolas influenciam o desfecho do Ensino. Nesse sentido, cada escola, cada 

professor, adapta os conteúdos ao seu contexto. Em EF, mais do que noutras disciplinas, as 

aulas passam a ser mais pessoais, em que os alunos se envolvem de uma forma única. As 

interações criadas num contexto prático ajudam a repelir o uso excessivo de tecnologias, 

fornecendo assim aos alunos novas ferramentas para a inclusão. 

É imperativo que cada aluno detenha um olhar crítico do mundo que o rodeia, sendo capaz de 

recolher informação e selecionar a pertinente, de se exprimir, de ser autónomo, ser responsável 

e consciente, rejeitando o desrespeito, a discriminação e a exclusão social.  

Em suma, esta disciplina é imprescindível para a promoção dos princípios e valores 

supramencionados, proporcionando o desenvolvimento integral do aluno, uma vez que as suas 

práticas aliadas à dimensão competitiva conferem aos alunos uma visão mais completa e 

humanista. 
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3. Enquadramento do Meio Escolar 

3.1. Calendário Escolar 2019/2020 

 

O calendário escolar é um recurso essencial para o professor, uma vez que permite a 

planificação do ano letivo escolar e anual. Permite igualmente organizar e planificar cada 

Unidade Didática e as suas avaliações, assim como verificar os feriados e as interrupções 

letivas.  

Segundo o Despacho n.º 5754-A/2019, o primeiro período iniciou-se entre 10 e 13 de setembro 

de 2019 e terminou a 9 de junho de 2020. A partir da tabela 1 e 2, é possível verificar a duração 

dos períodos letivos, bem como as interrupções no ano escolar.  

Tabela 1. Duração do período letivo (Despacho nº 5754-A/2019). 

Períodos letivos Início Termo 

1º Entre 10 e 13 setembro de 2019 17 de dezembro de 2019 

2º 6 de janeiro de 2020 21 de março de 2020 

3º 14 de abril de 2020 4 de junho de 2020 – 9º, 11º e 12º anos de escolaridade. 

9 de junho de 2020 – 5º, 6º, 7º,8º e 10º anos de 

escolaridade. 

19 de junho de 2020 – Educação pré-escolar e 1º ciclo 

de ensino básico. 

 

Tabela 2. Interrupções do ano escolar (Despacho nº 5754-A/2019). 

 
 

 

3.2. Caraterização do Meio e da Escola 

 

A caracterização do meio envolvente e da escola é um elemento essencial para o trabalho do 

professor, uma vez que permite a este conhecer a realidade que o rodeia e, consequentemente, 

estruturar toda a sua atividade com base nas indicações sociais, humanas e estruturais 

existentes.  
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Como supramencionado, a Escola Secundária de São Pedro localiza-se no distrito de Vila Real, 

na Região Norte e sub-região do Douro, e na antiga província de Trás-Os-Montes e Alto Douro. 

Encontra-se numa das encostas da serra do Marão, a uma altitude média de 460 metros, na 

confluência dos rios Corgo e Cabril. A área do concelho de Vila Real é de cerca de 378 Km ², 

e a sua população ronda os 49910 habitantes (2018).  

Vila Real é fortemente dependente do fluxo de estudantes universitários que frequentam a 

UTAD, o que levou à modernização da cidade e, consequentemente, a uma maior capacidade 

de fixar pessoas, problema característico das regiões do interior de Portugal.  

A Escola Secundária de São Pedro, enquanto instituição pública de educação e formação, é 

sediada no centro da cidade e integra uma comunidade educativa que abrange o ensino básico 

e secundário. A sua missão prende-se com a promoção do sucesso pleno de todos e de cada dos 

seus alunos, apostando na qualidade e na excelência do serviço educativo prestado. Esta baliza 

a sua ação educativa na interação dos quatro pilares consignados no Relatório da UNESCO 

para o Século XXI (figura 1), apostando numa visão holística, humanista e inclusiva da 

educação e da escola.  

 
Figura 1. Pilares consignados no Relatório da UNESCO. Fonte: 

http://www.escolasaopedro.pt/index.php/escola/historia-da-escola/missao 

Em suma, a Escola Secundária São Pedro valoriza a qualidade do ensino, assim como a 

formação pessoal, social e cívica dos alunos, numa perspetiva de construção de conhecimento. 

Considero esta visão essencial, uma vez que valoriza quer as competências técnicas como as 

competências emocionais e sociais, contribuindo para excelência do Saber e do Ser dos seus 

alunos, numa sociedade em constante mutação.  

Nesse sentido, a Escola disponibiliza um conjunto de espaços onde os alunos têm a 

oportunidade de desenvolver competências em diversas áreas, fora do tradicional espaço de sala 

de aula, que contribuem para o desenvolvimento de uma atitude mais interventiva e 

responsável. Assim, foram criados os seguintes clubes e projetos, entre outros:  

Aprender 
a 
conhecer

Aprender 
a fazer

Aprender 
a viver 
juntos

Aprender 
a Ser
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• Programa de Apoio à Promoção e Educação para a Saúde; 

• PRESSE – Programa Regional de Educação Sexual em Saúde Escolar; 

• PNPSE – Programa Nacional de Promoção do Sucesso Escolar; 

• Ciência Viva; 

• Selo Escola Saudável; 

• Parlamento dos Jovens; 

• Escola Eletrão; 

• Clube de dança; 

• Clube de Teatro; 

• Clube de Robótica; 

• Clube Quark-Up; 

• Ciência Viva na Escola 

• Eco Clube 

• Radio Broas; 

Relativamente à atividade física, a escola desenvolve dois Projetos Educativos, nomeadamente: 

o FITescola e o Desporto Escolar. O FITescola visa avaliar a aptidão física e a atividade física 

dos estudantes, assim, integra uma bateria de testes que se divide em três áreas, nomeadamente, 

a Aptidão Aeróbica, a Composição Corporal e a Aptidão Neuromuscular. Esta bateria de testes 

acontece em dois momentos distintos, o primeiro ocorre no início do ano letivo e o segundo, 

ocorre no 3º Período, de modo a verificar em que parâmetros estão os níveis de desempenho 

físico dos alunos, bem como, do seu desenvolvimento no decorrer do ano letivo. Para tal, é 

utilizada uma grelha, onde são registadas as marcas alcançadas pelos alunos nos diferentes 

testes.  

Devido às remodelações que a Escola Secundária São Pedro sofreu, com o intuito de melhorar 

as instalações e responder às necessidades, quer dos alunos, quer dos professores. E em virtude 

deste acontecimento, como supramencionado, a realização do estágio curricular decorreu mais 

tarde que o previsto, bem como, levou à prática de alguns desportos coletivos em instalações 

cedidas por outras entidades. Surgindo outro entrave, uma vez que, as instalações cedidas não 

tinham cobertura, isto é, eram a “céu aberto”, assim, a prática de certas modalidades era 

cancelada devido ao mau tempo.  
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3.3. Plano Anual de Atividades 

 

Segundo a alínea c), nº1 do Artigo 9º do Decreto-Lei nº75/2008, o Plano Anual de Atividades 

(PAA), é um documento que define, em função do projeto educativo, os objetivos, as formas 

de organização e a programação das atividades, em estreita articulação com os princípios, 

valores e metas do Projeto Educativo. Permite, de igual modo, a identificação dos recursos 

necessários para a execução dos mesmos.  

O desenvolvimento do PAA é o resultado do trabalho de reflexão de todos os agentes educativos 

acerca da realidade em que a escola se insere, logo é um documento adaptável e versátil, ou 

seja, é um documento que deverá ser adaptado ou modificado, no decorrer do ano letivo, 

consoante as necessidades identificadas.  

O PAA da Escola Secundária São Pedro para o ano letivo 2019/20201 é o resultado das 

propostas dos diferentes departamentos curriculares e da direção. A elaboração deste 

desenvolve-se através dos seguintes passos, nomeadamente: a calendarização, a definição de 

atividades e objetivos, a identificação dos recursos humanos e materiais necessários, a definição 

do público-alvo e por fim, o orçamento.  

No que concerne às atividades desportivas presentes no PAA, o Grupo de Educação Física 

propôs-se a organizar e dinamizar seis atividades, tais como NBA Júnior, 3x3 Basquetebol, o 

Dia Europeu do Desporto Escolar, a Taça do Desporto Escolar, a Marcha para o Sucesso 2019 

e o Corta-Mato (ANEXO 1). Contudo, não foi possível cumprir o PAA para o 3º período devido 

à situação pandémica COVID-19. 

Os condicionalismos advindos da pandemia COVID-19 tornaram necessário a adoção de 

medidas de prevenção, com base nas normas da Direção Geral de Saúde, nomeadamente o 

encerramento das escolas a partir de 16 de março, a realização de ensino à distância, bem como 

das reuniões, e à atribuição da avaliação do 3ºPeríodo, tendo em consideração as circunstâncias 

especificas da realização do mesmo e a prestação de cada aluno no decorrer do ano letivo.  

 

 
1 http://www.escolasaopedro.pt/index.php/projetos-clubes/plano-de-atividades 
 

http://www.escolasaopedro.pt/index.php/projetos-clubes/plano-de-atividades
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3.4 O Grupo de Educação Física 

 

Durante o ano letivo, as minhas experiências estavam mais interligadas com os professores 

presentes no grupo de Educação Física, uma vez que o estágio realizado estava direcionado 

para o ensino de Educação Física nos Ensinos Básico e Secundário. 

O Grupo de Educação Física da Escola Secundária São Pedro era composto por 12 professores, 

sendo todos estes do 3º Ciclo e Secundário (grupo 620) e 4 professores estagiários. É fulcral 

para o estudante estagiário integrar este tipo de grupos, pois é neste meio que adquire a perceção 

dos processos necessários para a elaboração de vários tipos de documentos e lhe é permitido 

participar em atividades enriquecedoras para a sua futura prática como docente, onde terá uma 

visão alargada sobre a formação que é dada aos alunos. Com isto, torna-se relevante o 

conhecimento de novos professores para adquirir novas perspetivas em relação ao processo de 

aprendizagem e métodos utilizados no ensino. O grupo de Educação Física inclui professores 

com formação em modalidades distintas, tanto a nível coletivo como individual, tornando-o 

assim num grupo mais produtivo e com mais trocas de ideias entre professores em prol de uma 

melhor oferta de conhecimento para os alunos.  

Ao longo do ano, todo este grupo foi fundamental para a minha evolução enquanto professor e 

para a minha adaptação ao meio escolar. Era um grupo muito organizado e caloroso. Tanto eu 

como os meus colegas do núcleo de estágio fomos muito bem recebidos. Todos os professores 

faziam questão de partilhar informação e experiências vividas por eles próprios que me 

poderiam ajudar para a prática do ensino de EF. Tudo isto ajudou na criação de um ambiente 

de entreajuda, o que facilitou o meu trabalho como estagiário, proporcionando-me, assim, um 

sentimento de ligação mais próximo do grupo, o que me fez sentir integrado. 

 

3.5. O Núcleo de Estágio 
 

O NE era constituído por quatro estagiários e pela PC, Paula Guedes. O papel da PC foi 

fundamental para a minha evolução enquanto professor estagiário durante o ano letivo. É uma 

pessoa que procura sempre o melhor para os alunos, enquanto é rigorosa e exigente 

relativamente à prática da atividade física e ao comportamento dos alunos em contexto de aula. 

Mostrou-se acessível e disponível para toda as nossas necessidades e dúvidas. Ao partilhar com 

o grupo as suas experiências, ideias e conhecimentos, contribuía tanto para a nossa 
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aprendizagem e desenvolvimento, como para o desenvolvimento do nosso espírito crítico. 

Ademais, dava feedback em relação a aspetos como a postura, a colocação de voz, a instrução, 

ajustava o plano de aula, modificando a nossa atuação com o intuito de ser mais clara, objetiva 

e eficiente.  

É imperativo que o Núcleo de Estágio seja flexível, com uma dinâmica assente na partilha de 

conhecimentos e experiências, de modo que haja espaço para argumentar, discutir, refletir e 

dialogar com as práticas vivenciadas na escola. Segundo (Borssoi, 2008), a ação-reflexão 

contribui para a compreensão entre a teoria e a prática.  

O grupo era um espaço de entreajuda, onde se debatiam os planos de aula a realizar, as Unidades 

Didáticas (UD), os constrangimentos e dificuldades sentidas, contribuindo para a superação de 

atividades. Além disso, assistíamos às aulas uns dos outros, nas quais prestávamos observações.  

As reuniões do NE realizavam-se semanalmente, às quintas-feiras, e nestas reuniões refletíamos 

sobre as aulas lecionadas anteriormente, preparávamos futuras aulas e todos os instrumentos 

necessários para a sua execução, refletíamos e analisávamos a nossa atuação (e, assim, 

tomávamos consciência dos nossos aspetos positivos e negativos), de forma a melhorar 

continuamente.  

 

3.6. Caracterização da turma 
 

A atribuição de turmas aconteceu depois da fase de observação das aulas da PC. A cada aluno 

estagiário foi atribuído por sorteio uma turma e o respetivo horário. Sendo o sistema de 

atribuição destas rotativo do primeiro período até metade do segundo período, fiquei encarregue 

de lecionar o 8ºD à terça-feira (10h00-11h30) e à sexta-feira (11h40-12h25). E no restante 

período letivo, foi-me atribuído o 11ºC, sendo o horário das aulas à terça-feira (10h00-11h30) 

e à quinta-feira (15h00-16h30). 

A turma do 8º D era constituída por 20 elementos, sendo estes 8 do género masculino e 12 do 

género feminino. O grupo de EF planeia a ordem das UD a lecionar consoante o roulement e o 

Programa Nacional de EF. Nesse sentido, as UD que abordei foram Ginástica Rítmica e 

Orientação. Com o intuito de conhecer e compreender os alunos da turma, inicialmente foi 

aplicado pela PC a bateria de testes FITescola. Após o período de observação das aulas da PC, 

foi realizado um estudo de turma (ANEXO 2) onde constava um teste sociométrico (ANEXO 
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3), que tinha como objetivo recolher dados importantes no domínio familiar, desportivo, 

sociais/afetivos e ainda no domínio cognitivo. Esta recolha contribui para adoção de estratégias 

adequadas às necessidades dos alunos por parte do professor, melhorando o seu processo de 

ensino-aprendizagem e a sua abordagem. Relativamente às idades, estão compreendidas entre 

os 12 anos e os 13 anos, assim, a média da idade dos alunos coincide com o nível previsto para 

o ano de escolaridade.  

Rapidamente criei empatia com a turma do 8ºD, dado que tenho dois irmãos com idades 

similares, permitindo-me compreender e adaptar o meu método de ensino mais facilmente. A 

turma do 8ºD apresentou-se motivada pelo exercício físico e empenhada, encontrando-se nos 

níveis elementar e avançado nas matérias lecionadas.  

Relativamente ao comportamento da turma, verifica-se que na maioria detem um bom 

comportamento, à exceção de um grupo de alunos, do género masculino, que destabiliza a 

turma, desconcentrando os seus colegas durante a execução de tarefas. Exemplos dessa 

destabilização são: brincadeiras com o material, conversas paralelas e risos entre os elementos 

do grupo, entre outros. À medida que fui ganhando a confiança dos alunos da turma, desenvolvi 

formas de cativar a sua atenção, recebendo feedbacks positivos destes em modalidades menos 

apreciadas por eles, como por exemplo Ginástica Rítmica.  

No que diz respeito à turma do 11ºC, esta era constituída por 26 alunos, sendo 15 do género 

masculino e 11 do género feminino, com idades compreendidas entre os 15 e 16 anos. De modo 

a conhecer melhor os alunos, pedi ao professor estagiário que tinha estado com esta turma 

anteriormente os dados do mesmo estudo de turma feito ao 8ºD. 

Para esta turma, as UD previstas a lecionar foram Ginástica Acrobática, Dança (Valsa, 

Merengue) e Basquetebol. No entanto, devido à pandemia COVID-19 só foi possível lecionar 

Ginástica Acrobática e o Merengue. A partir do 3º período, as aulas foram lecionadas via online, 

tendo de adaptar o programa e mudar as modalidades previstas para prática de Condição Física. 

As aulas online trouxeram dificuldades tanto para os alunos como para o professor, ao nível da 

monotorização da prática dos exercícios, da compreensão dos exercícios demonstrados pelo 

professor e da rentabilização do tempo de aula.  

Tendo os alunos conhecimento que eu era professor estagiário e sendo mais velhos, encontrava-

me nervoso e receoso para lecionar esta turma. No entanto, sempre me respeitaram, o que 

contribuiu para a criação de uma relação de confiança entre professor e aluno. A turma, na sua 
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generalidade, encontrava-se num nível avançado nas matérias lecionadas, mostrando empenho 

e interesse por estas. Confesso que ao lecionar Merengue, encontrava-me preocupado com a 

reação da turma aos exercícios propostos e com a sua adaptação. Porém, como a turma se 

encontrava num nível avançado, tive de aumentar a dificuldade dos exercícios propostos mais 

cedo do que o esperado. No que concerne ao seu comportamento, esta era bem-comportada, 

cumprindo todos os objetivos propostos nas aulas, o que contribuiu para a criação de bom 

ambiente e facilitou a aprendizagem dos alunos.  

 

3.7. Recursos 
 

Os recursos são essenciais para ensinar, aprender e investigar, facilitando as condições de 

trabalho, ora dos alunos, ora dos professores. As instalações adequadas, a variedade de material 

e os espaços disponíveis são imprescindíveis para a elaboração e planeamento das aulas. Como 

supramencionado, o facto de as escolas não deterem os recursos necessários e adequados para 

o ensino de EF requer que o professor adapte e ajuste os seus exercícios de acordo com as 

condições da escola, para maximizar os recursos disponíveis. 

É possível distinguir três tipos de recursos diferentes, nomeadamente os materiais, os temporais 

e os humanos. 

Os recursos materiais dizem respeito às condições materiais e espaciais da Escola. Esta possui 

um pavilhão gimnodesportivo, com duas balizas, quatro tabelas de basquetebol e uma 

arrecadação para guardar o material. Possui ainda um edifício onde se encontra o pavilhão de 

ginástica, os balneários femininos e masculinos e uma arrecadação com o material de ginástica. 

Para aumentar os seus recursos materiais, a escola estabeleceu parcerias com as Piscinas 

Municipais de Vila Real, com o Sport Clube Vila Real e com o Académico de Alves Roçadas, 

que disponibilizavam pistas de piscina, material, um campo de futebol sintético, com seis 

balizas e um campo de futsal sintético, respetivamente. 

No que diz respeito aos recursos temporais, como já supramencionado neste mesmo capítulo, 

o 1º período iniciou-se a 16 de setembro e terminou a 17 de dezembro. O 2º período teve início 

a 6 de janeiro e terminou a 27 de março. Por fim, o 3º período iniciou-se a 14 de março e 

terminou a 26 de junho. 
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Relativamente aos recursos humanos, a Escola detinha duas auxiliares de apoio às instalações 

desportivas que mantinham o espaço e a zona do material escolar organizada e arrumada, 

facilitando a prática da aula de EF. 



Organização e Gestão das Atividades Desenvolvidas 
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4. Organização e Gestão das Atividades Desenvolvidas 

4.1. Planeamento Anual 

 

O processo de preparação de um ano letivo é uma tarefa árdua que exige reflexão, pois tem de 

ser adaptado a cada realidade, isto é, a cada escola, turma e alunos. O plano anual é uma 

ferramenta de trabalho imprescindível, pois permite estruturar os conteúdos a serem lecionados 

em cada uma das modalidades, assegurando uma lógica metodológica ajustada às necessidades 

e caraterísticas gerais da turma. Assim, este inclui os objetivos a atingir, os conteúdos e a 

disposição do tempo a lecionar e a referência de todas as atividades.  

As características, a legislação e a essência do ensino não permitem planear isoladamente as 

ações pedagógicas, isto é, de aula para aula, mas sim traçar e realizar um plano global, integral 

e realista da intervenção educativa para um período lato de tempo (Bento, 2003). 

Devido ao atraso no início do estágio, o planeamento anual foi elaborado pelo grupo de EF da 

escola. Em virtude disso, foi dada a oportunidade ao NE de realizar uma atividade desportiva 

geral para a escola. Porém, esta nunca foi realizada devido aos condicionalismos advindos da 

pandemia COVID-19.  

Para pôr em prática o plano anual previsto, foi necessário recorrer à observação das aulas da 

PC durante o primeiro mês, sendo fundamental para a aquisição de novas técnicas e 

competências referentes à forma de lecionar o posicionamento na sala de aula e como reagir ao 

comportamento dos alunos. Para uma melhor compreensão, a PC justificava os seus métodos e 

exercícios utilizados em contexto de aula, apresentado as possíveis vantagens advindas da sua 

utilização. 

Nas primeiras reuniões do NE com a PC, analisou-se o calendário letivo 2019/2020. Esta análise 

teve como propósito enumerarmos a totalidade de aulas que iriamos lecionar em cada um dos 

períodos, a distribuição das modalidades e a respetiva carga horária. Contudo, para as aulas 

correrem como o planeado é preciso prestar atenção ao roulement de ocupação dos espaços nas 

instalações e ao material disponível. Esta reunião também teve o intuito de definir o início e o 

fim da Prática de Ensino Supervisionada (PES) e das respetivas observações aos restantes 

colegas do NE.  



21 

No decorrer do ano letivo, fiquei encarregue de duas turmas diferentes, nomeadamente a turma 

D do 8º ano e a turma C do 11º ano. O planeamento anual ajudou a definir objetivos, finalidades 

e metas para cada modalidade, conforme o documento elaborado pelo Programa Nacional de 

Educação Física.  

As UD do 8º ano foram a ginástica rítmica e orientação, sendo que estas duas UD tiveram início 

no 1º período até ao final deste, prosseguindo no 2º período até meio do mesmo, respetivamente.  

Por outro lado, o 11º ano abordou a ginástica acrobática, a dança e o basquetebol, sendo as duas 

primeiras UD lecionadas na segunda metade do 2º período, respetivamente.  

Contudo, face à situação de pandemia da COVID-19, não foi possível realizar os finais do 2º e 

a totalidade do 3º período. Por conseguinte, a PC e o NE reuniram-se para procurar novas 

estratégias para que os alunos pudessem continuar a realizar as aulas de EF em casa.  

Mediante o exposto, conclui-se que o planeamento anual é um recurso ajustável e continuo, 

muitas vezes sujeito a alterações ao longo do ano. Para além desta situação em particular 

descrita em cima, o planeamento anual pode sofrer mudanças pela falta de experiência a nível 

da planificação curricular, tal como a disponibilidade do material escolar e dos espaços de aula, 

cujo fator climatério influencia bastante.  

 

4.2. Unidade Didática 

 

A organização do ensino português é realizada por “unidades”, isto é, por blocos de estudo 

cuidadosamente planeados, unificados por princípios, conceitos ou esquemas conceptuais 

importantes, cuja compreensão envolve o desenvolvimento de certas capacidades e aptidões 

(Domingos, Neves, & Galhardo, 1987). 

Bento (2003) afirma que as “unidades didáticas são partes fundamentais do programa de uma 

disciplina, na medida em que serve de guia para o professor a nível pedagógico. Neste, 

encontram-se reunidas todas as informações referentes às progressões pedagógicas, aos 

objetivos, às metodologias utilizadas em cada UD e aos conteúdos técnico-táticos.  

A elaboração das UD é realizada no início do ano letivo a par com o PAA, com base no 

Programa de Educação Física, Ensino Básico e do Ensino Secundário, consoante as condições 
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materiais disponíveis da Escola e os resultados obtidos da avaliação diagnóstica realizada para 

cada modalidade. Com base nestes aspetos, foi possível elaborar e definir para cada UD os 

objetivos para os domínios da avaliação da Educação Física (domínio motor, cognitivo e socio-

afetivo), a extensão e a sequência dos conteúdos, ou seja, o número de aulas previstas para cada 

UD e a distribuição dos conteúdos por essas aulas, visando a progressão pedagógica e 

metodológica, as estratégias de intervenção, os momentos de avaliação (avaliação diagnostica, 

formativa e sumativa) e a evolução do aluno.  

A estruturação da UD (ANEXO 4) foi realizada pelo grupo de educação física da Escola 

Secundária de São Pedro. Assim sendo, este documento foi enviado para cada Professor 

Estagiário, com a finalidade de  ser ajustado e finalizado consoante a turma designada. Durante 

o ano letivo, foram realizadas 5 UD: Ginástica Acrobática, Orientação, Ginástica Rítmica, 

Dança e Basquetebol.  

Segundo (Aranha, 2008), a UD deve ser realizada conforme os próximos sete parâmetros: 

1º Parâmetro – objetivos/conteúdos: elaborar ou adotar uma unidade didática em que os 

objetivos e os conteúdos a abordar são pertinentes, adequados ao nível de ensino e estão 

corretamente explicitados e fundamentados; 

2º Parâmetro – avaliação inicial (diagnóstica): prevê uma avaliação diagnóstica, 

apresentando o respetivo sistema de avaliação e ficha de registo, devidamente explicitado o seu 

conteúdo e regras de registo; 

3º Parâmetro – decisões de ajustamento: as unidades didáticas são aplicadas e ajustadas 

através de decisões de ensino pedagógica e didaticamente corretas, em função da especificidade 

da escola e da(s) turma(s), e, ainda, das condições que a realidade de ensino oferece, verificadas 

após a avaliação diagnóstica;  

4º Parâmetro – sequência e continuidade: as atividades previstas na unidade didática formam 

uma unidade quanto aos processos e condições de progressão para os objetivos, seguindo uma 

lógica de abordagem das matérias que não se orienta unicamente para a realização dos 

objetivos, mas visa promover o aperfeiçoamento e a consolidação do que foi abordado 

anteriormente, bem como o aperfeiçoamento das prestações dos alunos; 
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5º Parâmetro – avaliação contínua e formativa: apresenta os respetivos sistemas de avaliação 

e fichas de registo devidamente explicitados no seu conteúdo e nas suas regras de registo, de 

modo a poder recolher informações sobre o nível de capacidades e comportamentos dos alunos. 

Prevê a utilização dessas informações para alterar/ajustar os objetivos pedagógicos e as 

estratégias de ensino-aprendizagem, de forma a promover a melhoria das capacidades e 

comportamentos dos alunos, recorrendo a meios adequados (fichas de avaliação, balanços de 

fim da aula, conversas individuais, etc.); 

6º Parâmetro – análise crítica e reflexão sobre os resultados (balanço final): realiza um 

balanço da unidade didática lecionada, analisando os resultados alcançados através da 

identificação de causas de sucesso e insucesso que podem incluir as decisões/opções 

inicialmente tomadas – estratégias, metodologias, etc. – bem como os acontecimentos 

imprevistos, mas detetados no decorrer da atividade; 

7º Parâmetro – aperfeiçoamento e sugestões: com base no balanço apresentado anteriormente, 

são apresentadas propostas de manutenção e/ou modificações de decisões/opções e/ou da 

estrutura da unidade didática (objetivos, conteúdos, estratégias de abordagem, etc.), visando a 

melhoria dos processos e/ou da utilização dos recursos com vista à sua eficácia. 

Após cada UD, era efetuado um balanço final (ANEXO 5) onde eram descritas as expectativas 

iniciais, as estratégias que utilizadas e as que tiveram que ser adaptadas e a evolução dos alunos 

após cada modalidade.  

Em síntese, cada UD é, para além de uma planificação que serve de base ao professor, um 

documento que relata todo o processo de ensino-aprendizagem durante a abordagem do 

conteúdo em questão. Tornando-se assim uma ferramenta essencial ao longo do ano letivo. 

 

 

4.3. Planos de Aula 
 

Após a estruturação de uma UD, a ferramenta mais próxima do ensino é o plano de aula. Este é um 

instrumento simplificador da estrutura de cada aula, pois sintetiza conhecimentos, atividades e 

procedimentos, representando o nível micro do planeamento (Spudeit, 2014). 

Segundo Alvarenga (2011), a planificação docente “é uma atividade que consiste em definir e sequenciar 

os objetivos do ensino e da aprendizagem dos alunos, determinar processos para avaliar se eles foram 
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bem conseguidos, prever algumas estratégias de ensino/aprendizagem e selecionar recursos/materiais 

auxiliares.”. Por outras palavras, para uma correta planificação da aula, o plano de aula deve focar-se no 

número de alunos da turma, no espaço disponível, no nível em que a turma se encontra, nos recursos 

materiais e humanos, nas condições meteorológicas e, por fim, no tempo que os alunos necessitam para 

efetuar a sua higiene pessoal. Contudo, só estes aspetos não serão suficientes. É dever do professor 

dispor de uma linha orientadora como a definição clara dos objetivos das aulas; a escolha e a ordem das 

atividades; quais as principais ações didáticas e pontos chaves da aula; as estratégias a implementar para 

a motivação dos alunos. Além disso, o plano de aula é uma forma de planeamento mais detalhado, cuja 

finalidade é guiar o professor no processo de ensino-aprendizagem. 

Em relação à estrutura do plano de aula, esta deveria conter quatro elementos fulcrais, tais como: 

objetivos da aula, critérios de êxito/componentes críticas e, por fim, a descrição dos exercícios e a sua 

respetiva ilustração. Assim sendo e começando pelo cabeçalho, este apresentava toda a informação útil 

para o decorrer da aula, começando pela identificação do professor, ano e turma em causa, a UD, a data 

e hora, quais as instalações utilizadas, o número de alunos, o tempo útil, o material necessário, os 

objetivos específicos da aula, a função didática e os conteúdos. Posteriormente, importa descrever os 

objetivos operacionais, onde podíamos encontrar a ação, o contexto em que os exercícios seriam 

aplicados e os critérios de êxito que permitem ao professor dar feedbacks com vista ao sucesso do aluno. 

De seguida, a apresentação dos exercícios que serão desenvolvidos na aula, onde consta o tempo de 

duração para cada tarefa, a descrição e esquematização da mesma. No final de cada plano de aula, era 

realizado o seu respetivo balanço (ANEXO 6), onde era feita uma síntese do comportamento dos alunos, 

da avaliação das estratégias utilizadas e sobre o principal objetivo da aula. 

Deste modo, a estrutura do plano de aula tem que ser acessível a qualquer pessoa, para que seja capaz 

de decifrar o plano e de o entender de imediato. Posto isto, considero que o plano de aula é uma mais-

valia para o professor, pois, ajudam-no nas sequências das progressões pedagógicas de ensino, nas 

principais componentes ligadas a cada elemento técnico e nas principais informações a dar aos alunos, 

pois é com essas informações que os alunos evoluem e são capazes de ver os seus progressos. 
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4.4. Estratégias gerais utilizadas nas aulas 
 

Neste ponto serão apresentadas as estratégias utilizadas durante toda organização e gestão das 

aulas, tendo sido estas estruturadas com a finalidade de dar aos alunos aulas mais dinâmicas e 

com o máximo de atividade motora possível. Contudo, alguns dos métodos não surtiram a 

devida eficácia e tiveram que ser devidamente restruturados. Por outro lado, também houve 

estratégias que foram aplicadas com um feedback extremamente positivo por parte dos alunos.  

Com o propósito de inovar e de aprimorar as estratégias ao longo das aulas, a PC refletia em 

conjunto com o núcleo de estágio, onde podíamos rever as nossas estratégias e métodos, 

percebendo assim o que realmente não estava de acordo ou que poderia ser aperfeiçoado. De 

seguida, irei descrever as várias estratégias e os vários métodos aplicados em contexto de aula: 

A organização das UD foi o primeiro ponto a ser trabalhado, em conjunto com o núcleo de 

estágio. Ficou definido que seriam lecionadas duas UD por cada período. No meu caso, não foi 

necessário alternar as aulas com as respetivas UD, pois o espaço disponível para lecionar as 

aulas era sempre compatível com o número de aulas que tinha para cada modalidade. Contudo, 

este seria um aspeto menos positivo, onde os alunos por vezes aborreciam-se por terem que 

passar várias aulas com a mesma matéria. Se fosse possível lecionar alternadamente as UD, 

talvez os alunos se mantivessem mais interessados por terem um leque mais vasto de matéria 

lecionada; 

Antes de cada aula, tive sempre em grande atenção chegar antecipadamente ao respetivo local 

da aula, para preparar e organizar com calma o material necessário para todos os exercícios 

abordados naquele dia. Todo este conhecimento do espaço que seria preciso e o respetivo 

material só era possível através da concretização do plano de aula, onde este era feito com pelo 

menos um dia de antecedência. Em suma, estas estratégias ajudam a proporcionar aos alunos 

que tenham um maior tempo útil da aula, tanto na montagem de exercícios como nas transições 

do mesmo; 

No início do ano letivo, alguns alunos chegavam atrasados ao local da aula. Para os que vinham 

mais cedo, comecei a deixá-los utilizar o material que seria utilizado naquela aula, para que 

estes tivessem um momento mais recreativo e livre. O resultado foi bastante positivo, mas 

importa ressaltar que a modalidade de Ginástica era realizada no pavilhão, onde havia um 

minitrampolim e os alunos faziam questão de vir mais cedo só para poderem ter a oportunidade 

de saltar, sempre respeitando todas as regras impostas pelo professor; 
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A planificação da aula objetivava a duração definida para cada objetivo operacional. Com o 

decorrer das aulas, compreendi que o tempo de cada exercício teria que ser mais flexível. Por 

outras palavras, quando os alunos se demonstravam interessados e determinados no exercício, 

com bons resultados na sua realização, por vezes prologava o tempo do exercício, e quando o 

exercício não tinha uma taxa de sucesso tão boa, ou se os alunos se mostrassem com 

dificuldades devido ao grau de exigência pedido, reduzia o tempo do exercício ou até mesmo 

terminava se fosse o mais acertado a fazer; 

Com a finalidade de perder o menor tempo possível na mobilização dos alunos, realizar uma 

contagem decrescente (3,2,1) com uma consequência para os alunos que não chegarem dentro 

do tempo, como flexões, abdominais, agachamentos, corridas ao campo, etc. Esta técnica 

tornou-se uma mais-valia e uma regra essencial para um bom e correto funcionamento da aula; 

Os comportamentos inadequados dos alunos é um dos maiores transtornos com que o professor 

tem que lidar. Durante a minha passagem pela Escola Secundária de São Pedro, é de salientar 

que não houve nenhuma ocorrência no que toca a casos de conduta de comportamento graves. 

Todos os outros casos com menos relevância eram devidamente resolvidos no momento. Os 

alunos sempre foram muito educados e cientes da posição em que o professor se encontrava, 

não mostrando grandes diferenças de comportamento para com o professor estagiário (em todos 

os inícios e fins de aula os alunos faziam questão de cumprimentar e de se despedirem de todos 

os professores presentes no espaço de aula, o que no fim acaba por mostrar que reconhecem o 

trabalho que fazemos e que têm empatia para connosco); 
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4.5. Atividades de Relação Escola/Meio 
 

4.5.1. Estudo de Turma 
 

 

A inclusão e a diferenciação devem ser sempre garantidas pelas escolas, para todos conseguirem 

uma formação e uma educação mais próspera.  Visto que as sociedades são constituídas por 

diferentes indivíduos, onde cada um possui a sua própria identidade e diferentes personalidades 

e estilos de vida, cabe ao professor a importância de ser capaz de adaptar os seus processos de 

ensino-aprendizagem para com os alunos e ser capaz de identificar as necessidades e 

características de cada um, assegurando assim a igualdade de interesses, oportunidade e 

inclusão de todos os estudantes. 

Tendo isto em conta, o Estudo de Turma foi elaborado com o objetivo de conhecer os alunos e 

as suas relações entre eles, com o intuito de o professor poder adaptar o processo de ensino-

aprendizagem às suas características e necessidades, garantindo a igualdade de oportunidades 

e a inclusão de todos os indivíduos da turma. 

OBJETIVOS 

O presente estudo tem como objetivo a recolha de dados importantes, tanto no domínio familiar 

e desportivo como nos domínios sociais/afetivos e até mesmo cognitivos, para uma melhor 

compreensão sobres os alunos presentes na minha turma.  

O sucesso dos alunos só consegue ser garantido através do professor, sendo importante garantir 

a igualdade das oportunidades, a inclusão de todos os alunos tanto nas aulas como fora delas, 

bem como a elaboração de estratégias de intervenção, tentando aumentar a união da turma e 

uma melhoria do ambiente entre os alunos.  

Segundo Aranha (2004), a definição de objetivos está na base de toda a atividade pedagógica, 

sendo estes necessários para a avaliação, orientação e controlo do processo de ensino-

aprendizagem.  

Por fim, este estudo foca-se na busca de conhecimento sobre os alunos, para futuramente o 

docente adotar estratégias para melhorar o seu processo de ensino e aprendizagem, conseguindo 

assim também uma melhor abordagem para com os alunos e uma intervenção mais correta. 



28 

METODOLOGIA 

Procedimentos  

O preenchimento do questionário referente ao estudo de turma decorreu no dia 13 de novembro 

de 2019, pelas 10.00h, na respetiva aula de Educação Física.  

Os alunos foram alertados e instruídos sobre os métodos do estudo, bem como os procedimentos 

e objetivos. Foram também avisados de que o questionário teria um caráter sigiloso dos dados.  

Tratamento de dados 

 Os dados recolhidos foram retirados do programa “Formulários”, que pode ser encontrado 

através dos produtos da Google em sincronização com uma conta Gmail. O questionário foi 

feito online, e todas as respostas foram apresentadas sob a forma de gráficos. 

Instrumento  

Para a elaboração deste estudo foi utilizado um questionário com foco para a caracterização da 

turma e a experiência desportiva dos alunos (questões sobre que tipo de desporto gostam e 

praticam e gosto pela disciplina). Foi aplicado também um teste de Aptidão Física e Atividade 

Física, o FitEscola.  

Questionário  

1. Idade: 

 2. Gênero:  

3. Quantas refeições fazes ao dia?  

4. Como te deslocas para a escola?  

5. Tens algum problema de saúde? Se sim, qual? 

 6. Gostas da aula de Educação Física?  

7. Como mais gostas de trabalhar? (Individualmente, Pares, Grupo)  

8. Dentro dessa estrutura, gostas de competir?  

9. Qual ou quais as modalidades desportivas que mais gostas?  

10. Qual ou quais as modalidades desportivas que menos gostas?  
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11. Qual a relação que consideras que deve existir com o professor? (Proximidade, Respeito, 

Distanciamento)  

12. Praticas algum tipo de atividade física? Se sim, qual? Quantas vezes por semana?  

13. Praticas Desporto Escolar? Se sim, qual?  

14. Praticas algum desporto federado? Se sim, qual? Quantas vezes por semana? Há quanto 

tempo praticas?  

 

TESTE SOCIOMÉTRICO 

O teste sociométrico é uma mais-valia para o professor. Fazer com que o docente entenda as 

relações interpessoais existentes na turma faz com que este consiga compreender determinados 

comportamentos entre os alunos, o que futuramente já pode ser ajustado de acordo com quem 

os alunos gostam de trabalhar. Salientando, o professor deverá prestar sempre atenção e mostrar 

aos alunos a importância e os benefícios de se darem todos bem e aprenderem a trabalhar em 

grupo e a respeitarem-se mutuamente.  

No presente teste foram escolhidas três perguntas, onde se pedia sempre que respondessem com 

o nome de três colegas da turma. 

1. Na tua modalidade preferida quem escolherias para formar uma equipa? 

2. Se tivesses de fazer um trabalho de grupo quem escolherias? 

3. Se fosses numa visita de estudo quem escolherias para partilhar o quarto? 

 

FITescola 

O FITescola tem como objetivo avaliar a aptidão física e a atividade física das crianças e 

adolescentes. Este teste integra uma bateria de testes dividida em três áreas:  

1. Aptidão aeróbia – Vaivém;  

2. Composição Corporal – Índice de Massa Corporal e Perímetro da Cintura; 

3. Aptidão Neuromuscular – Abdominais, Flexões de braços, Flexibilidade de Ombros e 

Flexibilidade dos Membros Inferiores. 
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A bateria de testes presente no FITescola foi aplicada nas primeiras aulas do 1º Período, 

permitindo que o professor entenda como se encontram os seus alunos a nível da condição 

física. As maiores dificuldades foram exibidas pelos alunos nos testes de aptidão 

neuromuscular. Todos os outros resultados mostravam-se dentro do esperado para as idades dos 

alunos. No início das aulas, eram aplicados exercícios de condição física, de modo que os alunos 

conseguissem melhorar os seus níveis de condição física.  

 

4.6. Atividades organizadas pelo Grupo de Educação Física 
 

4.6.1. Desporto Escolar 
 

O desporto, tendo como base o Livro Branco sobre o Desporto (2007, p.2), resume-se a “todas 

as formas de atividade física que, através da participação ocasional ou organizada, visam a 

exprimir ou melhorar a condição física e o bem-estar mental, constituindo relações sociais ou 

obtendo resultados nas competições a todos os níveis”. 

Em conformidade com a informação acima indicada, o desporto escolar tem como objetivo a 

promoção da saúde dos mais jovens, a integração social, a prática de valores e princípios 

associados a uma cidadania ativa, a promoção do desporto- visto que, em alguns casos, é a única 

possibilidade dos alunos praticarem atividade física fora do horário letivo e a inclusão dos 

mesmos. Considerando Mariovet (2018) a inclusão social no desporto é, “a existência real de 

igualdade de oportunidades no seu acesso, constituindo boas práticas a promoção da prática 

desportiva generalizada… que não seja exercida discriminação no acesso a estes cargos por 

motivos raciais, étnicos, religiosos, deficiência, género, orientação sexual, classe social ou 

outros.”. Contudo, e segundo Mariovet (2018), existe também a inclusão social através do 

desporto, que passa pelo “desenvolvimento de competências pessoais, sociais, motoras ou 

outras, capazes de produzir empowerment juntos dos grupos-alvo em intervenção, em que as 

boas práticas se dirigem à promoção do desporto formativo, isto é, privilegiando os princípios 

éticos do desporto e valores associados juntos de crianças e jovens em meio escolar”. 

Em suma, durante o ano letivo fui capaz de perceber todo o funcionamento do desporto escolar, 

desde as inscrições e as respetivas autorizações dos encarregados de educação, calendarização 

das atividades e os respetivos seguros para cada aluno inscrito em algum desporto.  
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4.6.2. Dia Europeu do Desporto Escolar 
 

O “Dia Europeu do Desporto Escolar” foi realizado no dia vinte e sete de novembro de dois mil 

e dezanove e para comemorar esta data, o evento foi realizado no campo do estádio municipal 

da cidade de Vila Real, o que permitiu que se realizassem vários jogos da modalidade de futsal 

ao mesmo tempo, onde se verificou uma maior adesão das turmas da Escola Secundária de São 

Pedro. Na respetiva atividade, o NE participou em conjunto com o Grupo de Educação Física 

da escola na organização das equipas, na arbitragem dos jogos e, acima de tudo, no 

comportamento dos alunos, onde estes demonstraram respeitar as decisões tomadas pelo NE, 

não havendo qualquer indicação a apontar. 

Resumindo, a atividade realizou-se com êxito, fazendo o NE retirar boas experiências do 

primeiro evento realizado como professores. Os alunos envolvidos mostraram-se igualmente 

motivados e incentivados à prática do desporto. 

 

4.6.3. Corta-mato 
 

Uma das outras atividades realizadas pelo NE foi o corta-mato, sendo esta uma atividade 

realizada anualmente a nível municipal, ou seja, existe um grande número de alunos inscritos 

de diferentes escolas do município de Vila Real. 

O circuito do corta-mato foi realizado pelo Regimento de Infantaria 13, tendo sido este uma 

grande ajuda para a realização do evento. Por outras palavras, o corta-mato consistiu numa 

corrida em piso de terra e onde a dimensão da prova dependia do escalão em que os alunos se 

inseriam, uma vez que a idade dos alunos era o único fator para fazer a divisão dos mesmos. 

Durante o evento, o NE teve a função de organizar os alunos que iriam a prova pelas diferentes 

faixas etárias e ter em atenção o comportamento dos discentes. 

Este evento revelou-se uma conquista para o NE, devido à falta de experiência em eventos 

escolares, mas por outro lado através do grupo de educação física que já têm muita mais 

experiência acumulada devido ao facto de ser uma prova anual e onde este grupo já tem uma 

excelente planificação, originária de anos passados. 
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4.7. Prática de Ensino Supervisionada 
 

O Decreto-lei nº43/2007 valoriza a relação entre o ensino e a investigação, fazendo emergir um 

modelo de estágio, visto como uma ou mais unidades curriculares em que é preciso que o aluno 

estagiário, agora mestrando, defenda em provas públicas um relatório com toda a informação 

do estágio. Refere, também, que a avaliação da prática de ensino supervisionada “assume um 

lugar especial na verificação da aptidão do futuro professor para satisfazer, de modo integrado, 

o conjunto das exigências que lhe são colocadas pelo desempenho docente no início do seu 

exercício”. 

Durante a orientação da prática pedagógica tem de haver uma pessoa mais experiente, que possa 

transmitir os seus saberes e conduzir os futuros professores, aperfeiçoando e desenvolvendo-os 

a nível pessoal e profissional, de modo a ultrapassarem as barreiras na futura prática 

profissional, visto esta ser uma experiência única de aprendizagem. Em suma, todas as 

definições de supervisão pedagógica representam a mesma finalidade, sendo esta a orientação 

da prática pedagógica realizada por alguém com mais formação e experiência profissional. 

O início desta nova etapa realizou-se com uma reunião organizada pela Professora Ágata 

Aranha, onde reuniu todos os futuros professores estagiários e os seus respetivos orientadores, 

com o propósito de esclarecer toda as dúvidas e explicar todas as etapas que o estágio estaria 

sujeito. Tal como ficou definido na reunião, o estagiário teria que cumprir 180 horas de prática 

de ensino supervisionada. Como o meu NE era composto por 4 alunos na Escola Secundária de 

São Pedro, houve a respetiva divisão de horas lecionadas, ficando 45 horas dedicadas à prática 

de ensino e outras 45 horas afetas à observação de cada elemento do NE. Esta prática de 

observação direta a outro professor estagiário era registada numa Ficha de Observação 

(ANEXO 6) seguindo os respetivos parâmetros, que segundo Aranha (2008) são:  

1º Parâmetro – Introdução da Aula: no início da aula, o professor, de forma clara e sem perda 

de tempo, informa os alunos dos objetivos da aula, relacionando-os com aulas ou etapas 

anteriores da U. D., sublinhando as regras a cumprir e os cuidados a ter (comportamentos, 

atitudes, normas de segurança, disciplina, etc.), não se observando dispersão dos alunos;  

2º Parâmetro – Mobilização dos Alunos para as Atividades: o professor intervém 

sistemática, correta e estrategicamente com os alunos (de forma individual, em grupo ou em 

turma), solicitando a superação das suas capacidades na realização das tarefas incentivando-os, 

assim, a participar ativamente nas atividades propostas;  
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3º Parâmetro – Organização, Controlo e Segurança das Atividades: o professor organiza a 

atividade no espaço de aula de tal modo que lhe permita o cumprimento dos objetivos de aula 

e a detenção e prevenção de situações de risco, posicionando-se e circulando no espaço de aula, 

intervindo sistematicamente na execução das tarefas pelos alunos, ajudando-os e eliminando 

assim fatores perturbadores de eficácia da aula.  

4º Parâmetro – Gestão dos Recursos: o professor faz a gestão do tempo de aula (períodos de 

instrução/demonstração, de organização e de transição) de material utilizado e dos grupos 

constituídos, de acordo com os objetivos da aula, adaptando-se oportunamente aos seus 

imprevistos tendo em vista a maximização do Tempo de Empenhamento Motor;  

5º Parâmetro – Instrução/Introdução das Atividades: o professor explica e/ou demonstra 

clara e oportunamente a atividade/exercício, recorrendo, quando necessário, a alguns alunos 

e/ou a auxiliares de ensino, para o apoiar na transmissão da matéria, com eficácia e economia 

de tempo;  

6º Parâmetro – Regulação das Atividades: o professor intervém sistemática e eficazmente na 

ação dos seus alunos, corrigindo (feedback), estimulando (incentivo) e estruturando o seu 

comportamento (disciplina/conduta apropriada/socio-afetividade) a fim de os orientar na 

correta execução dos exercícios e no adequado comportamento, mantendo elevados os níveis 

de motivação e empenho dos alunos;  

7º Parâmetro – Linguagem Utilizada: o professor utiliza uma linguagem clara e acessível à 

compreensão do seu significado pelos alunos utilizando termos técnicos oportuna e 

adequadamente.  

8º Parâmetro – Sequência da Aula: a aula apresenta uma estrutura coordenada, coerente, 

contínua e sem quebras em que a intensidade e dificuldade das tarefas estão adequadas às 

capacidades dos alunos;  

9º Parâmetro – Conclusão da Aula: o professor conclui a aula de modo sereno e tranquilo, 

realizando um balanço da atividade (dando feedback aos alunos) e despertando os alunos para 

as etapas seguintes da U.D. (extensão dos conteúdos – aulas seguintes);  

10º Parâmetro – Concordância com o Plano/Adaptabilidade da Aula: a aula decorre 

genericamente de acordo com o plano de aula e/ou perante situações imprevistas. O professor 
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revela capacidade para se adaptar, integrando-se ou não no plano previsto, sem, contudo, perder 

de vista os objetivos definidos e o essencial da aula. 

A nota para parâmetro era avaliada de 0 a 3, havendo um total de 30 valores. De acordo com 

Aranha (2008), através da Tabela Pedagógica Supervisionada, éramos capazes de obter a nota 

final da observação. 

Para concluir, o estágio pedagógico tem como objetivo a formação do professor profissional, 

promotor de um ensino de qualidade. Um professor reflexivo que analisa, reflete e sabe 

justificar o que faz em consonância com os critérios do profissionalismo docente e o conjunto 

das funções docentes entre as quais sobressaem funções letivas, de organização e gestão, 

investigação e de cooperação. A experiência advinda do estágio tem origem a partir do primeiro 

contacto com a realidade escolar, contribuindo para o desenvolvimento das capacidades 

profissionais do professor. 
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5. Métodos de Avaliação 
 

5.1. Avaliação Diagnóstica 
 

Segundo Batalha (2004), a avaliação diagnóstica tem como objetivo obter informação sobre o 

estado do aluno, de forma a detetar algum tipo de insuficiência ou necessidade. É relevante falar 

que esta avaliação também dá a possibilidade ao professor de conhecer pontos fortes, aspetos 

que ainda podem a vir a ser desenvolvidos e conhecer melhor o aluno a nível de personalidade.  

Assim, a avaliação diagnóstica é realizada nas primeiras aulas de cada matéria de ensino, 

permitindo ao professor ter uma ideia se o aluno tem aprendizagens de anos anteriores e a que 

níveis se encontra relativamente à matéria em questão. Aranha (2004) indica que esta avaliação 

deve medir, de forma geral, o nível da turma e não de forma individual o nível dos alunos.  

Desta forma, no início de cada UD, era feito uma avaliação diagnóstica (ANEXO 8), no caso 

da ginástica rítmica e da orientação, modalidades lecionadas à turma do 8º D, em ginástica 

rítmica avaliou-se os gestos técnicos com a corda e com a bola no corpo e no solo, em orientação 

avaliou-se a noção de planificação, leitura do mapa e realização de percursos de opção simples. 

Quanto ao 11º C, no caso da ginástica acrobática, foram avaliados os seguintes gestos técnicos: 

pegas, posições de base/volante, monte e desmonte, posições de equilíbrio/flexibilidade e 

elementos de ligação. No caso da dança avaliou-se as noções que os alunos tinham do merengue 

e da valsa lenta. Os parâmetros de avaliação eram feitos de 0 a 1, onde 0- não executa, 0,5- 

executa menos bem, 1- executa corretamente. 

Em suma, depois de verificado os níveis dos alunos para cada UD, é possível identificar as 

maiores e menores dificuldades dos diferentes alunos nos aspetos técnico-táticos avaliados, 

determinando assim o nível em que a turma se encontra. Partindo desta avaliação diagnóstica, 

é possível planear as UD e as aulas com outras preocupações, delineando os objetivos 

pedagógicos com a dificuldade ajustada ao nível da turma. 
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5.2. Avaliação Formativa 
 

Na perspetiva de Batalha (2004), a avaliação formativa serve como uma consciencialização 

para o professor relativamente ao estado inicial da turma, possibilitando conhecer a sua 

progressão ao longo do tempo. A avaliação formativa, em comparação com a avaliação 

antecedente, aplica-se a todas as aulas da matéria em questão, ou seja, durante todo o processo 

de ensino-aprendizagem da UD. Este método de avaliação deve ser feito de forma individual, 

possibilitando assim ao professor compilar o máximo de informação sobre os seus alunos. 

No decorrer do estágio, era feita uma análise da aula pelo professor, realizando um balanço que 

servia de reflexão perante as opções tomadas, possíveis imprevistos e o comportamento dos 

alunos, para que futuramente fossem tidos em consideração nas aulas futuras. 

Durante as aulas, empenhava-me em acompanhar ao máximo os alunos, observando-os e 

fornecendo ao aluno feedbacks sobre o seu desempenho sobre a matéria em questão, tentando 

assim aumentar a sua motivação para a aula e a sua autoestima. Contudo, a observação e análise 

dos comportamentos dos alunos revelou-se uma tarefa difícil devido ao facto de ter que ser dada 

uma nota ao trabalho desenvolvido pelos alunos através da perceção do que havia sido 

observado em contexto de aula, podendo esta não ser a mais correta. 

O sucesso escolar e a eficácia pedagógica são os objetivos fundamentais desta avaliação. Para 

tal, o docente deve adequar sistematicamente as decisões previamente tomadas através de novas 

decisões face às condições encontradas (Aranha, 2004). 

Mediante o exposto, a avaliação formativa permite detetar metodologias de ensino mal-

adaptadas ou com um grau de difícil aprendizagem para os alunos. Neste sentido, esta avaliação 

formata a posição do aluno ao longo das aulas da modalidade em questão, identificando 

dificuldades destes e futuras soluções. 
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5.3. Avaliação Sumativa 
 

A avaliação sumativa, a par de todas as outras avaliações, é a que tem um caráter mais formal. 

É a chance de os alunos poderem mostrar o que aprenderam durante a matéria em questão. 

Sendo assim, esta avaliação recorre através de um ou mais momentos da aula em que são 

realizados exercícios, jogos formais ou reduzidos, podendo assim o professor avaliar a evolução 

do aluno, a sua performance e o conhecimento do mesmo em relação à modalidade.Ficou 

definido que a avaliação sumativa seria realizada no fim das UD, sendo esta registada numa 

grelha muito parecida à avaliação diagnóstica (ANEXO 9). 

No que diz respeito à avaliação dos domínios socio-afetivos, estes foram avaliados através da 

avaliação formativa continua, que permitiu ao professor completar a avaliação sumativa. 

Quanto ao domínio cognitivo, foi classificado através da realização de testes escritos (ANEXO 

10). 

Em suma, a avaliação sumativa indica ao professor resultados de aprendizagem sobre os alunos, 

sendo assim capaz de realizar um balanço final da UD, onde afirma se os objetivos propostos 

para a modalidade em questão foram ou não aprendidos e se houve evolução dos conhecimentos 

dos alunos. De salientar que para a turma do 8º ano, a escala de classificação era de 1 a 5, e para 

o 11º ano era de 1 a 20 valores (ANEXO 11). 
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6. Reflexão Final 
 

O fim desta etapa abre um grande horizonte para o futuro professor. Esta caminhada é marcada, 

acima de tudo, pelas várias experiências vividas no contexto real da escola. O estágio mostrou 

ser uma mais-valia devido ao facto de haver a oportunidade de o professor estagiário refletir na 

forma de como deve atuar perante a comunidade escolar, quais estratégias e instrumentos a 

utilizar e como os utilizar para poder obter melhores resultados das turmas.  

Uma das melhores ferramentas para o estagiário, consoante a diferença de faixas etárias das 

turmas, é a abordagem que o professor deve ter entre alunos de idades diferentes. Neste caso, 

para mim como professor foi mais fácil lidar com a turma do 8º D, devido ao facto de estar mais 

acostumado aos meus irmãos que têm uma idade similar aos alunos da turma do 3º ciclo. A 

turma do ensino secundário ensinou-me a valorizar as diferenças de cada aluno, visto que todos 

nós somos seres humanos com ideias e objetivos de vida diferentes, mas por vezes o que é 

preciso é saber atender as necessidades específicas de cada um. No início do estágio, havia uma 

grande expectativa e uma grande dúvida do que iria encontrar ao longo deste ano letivo, mas 

no final sinto um dever de missão cumprida, muito graças ao meu orientador e à PC por todos 

os concelhos, todas as correções e por todas as vezes que me faziam questionar se o que fiz 

realmente estava bem ou não, o que me ajudou a pensar sempre em todas as consequências ou 

benefícios possíveis do exercício. Foi graças, também, aos alunos, por me motivarem aula após 

aula a lecionar e a ultrapassar obstáculos. Contudo, o saber do futuro professor perdura em 

transformação, continuando o processo de aprendizagem durante a sua vida e carreira 

profissional. 

Ao longo deste ano nem todas as notícias foram boas. Devido à situação de pandemia provocada 

pelo Covid-19, foram precisas novas medidas para combater o isolamento social, situação esta 

nunca antes vivida pelos alunos e por nós, professores. Em reunião com o NE e a PC, chegámos 

às aulas de ensino à distância, uma nova realidade para todos nós. Sem bases sobre qualquer 

tipo de ensinamento à distância, tivemos a oportunidade de as experienciar e crescer. Com isto, 

aprendi que o essencial como professor ao lecionar é criar momentos de aprendizagem 

significativa para o desenvolvimento dos alunos, independentemente da falta de material e a 

distância que nos separava, apesar de tudo o que estava programado para o resto do ano letivo 

ter que ser alterado. Isto só mostra que o professor de Educação Física tem que se adaptar a 

qualquer contexto de aula, tentando dinamizar qualquer situação e obstáculo. 
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Em suma, o ano de estágio pedagógico mostrou ser bastante importante no meu dia a dia, 

fazendo-me desenvolver certas características pessoais, desde aprender a ouvir os alunos e toda 

a comunidade, a comunicar melhor e a saber gerir melhor os conflitos entre alunos. Ao longo 

do ano, assimilei que o professor deve facilitar a transmissão de informação para os alunos, 

procurando sempre instruir da melhor forma possível e simultaneamente arranjar formas de os 

alunos captarem essa informação sem se sentirem obrigados a saber os conteúdos. Participar de 

forma ativa no desenvolvimento dos jovens e tentar formar cada vez mais os mais novos será 

sempre um dos maiores objetivos do professor de Educação Física. 
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Anexo 1 – Plano Anual de Atividades 
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Anexo 2 – Ficha de Caracterização Individual 
 

Questionário do Estudo Turma 

 

1. Idade: 

2. Género: 

3. Quantas refeições fazes ao dia? 

 2 

 3 

 4 ou mais 

 

4. Como te deslocas para a escola? 

 A Pé 

 Carro 

 Transportes públicos 

 Outros 

 

5. Tens algum problema de saúde? 

 Sim 

 Não 

 

5.1. Se sim, qual? 

R: 

 

6. Gostas da aula de Educação Física? 

 Sim 

 Não 

 

6.1. Como mais gostas de trabalhar? 

 Individualmente 

 A pares 

 Em grupo 

 

 

6.1.1. Dentro dessa estrutura, gostas de competir? 

 Sim 



45 

 Não 

 

7. Qual a modalidade Desportiva que mais gostas? 

 Futsal 

 Basquetebol 

 Andebol 

 Voleibol 

 Ginástica 

 Atividades rítmicas expressivas 

 Atletismo 

 Patins 

 Jogos de raquetes 

 Atividades de combate 

 Orientação 

 Natação 

 

8. Qual a modalidade Desportiva que menos gostas? 

 Futsal 

 Basquetebol 

 Andebol 

 Voleibol 

 Ginástica 

 Atividades rítmicas expressivas 

 Atletismo 

 Patins 

 Jogos de raquetes 

 Atividades de combate 

 Orientação 

 Natação 

 

9. Qual a relação que consideras que deve existir com o professor? 

 Proximidade 

 Respeito 

 Distanciamento 
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10. Praticas algum tipo de atividade física? 

 Sim. 

 Não 

 

10.1. Se sim qual? 

R: 

 

10.2. Quantas vezes por semana?  

R: 

 

11. Praticas Desporto Escolar? 

 Sim 

 Não 

 

11.1. Se sim, Qual? 

R: 

 

12. Praticas algum desporto federado? 

 Sim 

 Não 

 

12.1. Se sim, qual? 

R: 

 

12.2. Quantas vezes por semana? 

 

 1 

 2 

 3 

 4 ou mais 

 

12.3. Há quanto tempo praticas? 

 

 1 

 2 

 3 

 4 ou mais 
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Anexo 3 – Teste sociométrico 
 

 

 

Anexo 4 – Estruturação da Unidade Didática 
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Anexo 5 e 6 – Plano de Aula e respetivo Balanço de Aula 
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Anexo 7 – Ficha de Observação 
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Anexo 8 – Avaliação Diagnóstica 
 

 

 

 

 

Anexo 9 – Avaliação Sumativa 
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Anexo 10 – Ficha de Avaliação 8ºD 
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Anexo 11 – Avaliação Final 11º C 
 

 


