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Resumo 

 

O presente documento insere-se no âmbito do Estágio Pedagógico, integrado no 

plano de estudos do 2.º Ciclo em Ensino da Educação Física nos Ensinos Básico e 

Secundário da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, Vila Real. Este documento 

é apresentado como um requisito para a obtenção de grau de Mestre e teve como intuito 

descrever as vivências enquanto professor estagiário ao longo do ano letivo 2020/2021 

na escola E.B. 2,3 Miguel Leitão de Andrada em Pedrógão Grande. 

O estágio pedagógico, enquanto parte integrante da formação inicial do 

professor, caracteriza-se como o momento decisivo de integração na prática docente, 

sendo o produto de todo o desenvolvimento formativo e de confronto, representando o 

ponto máximo de confrontação do futuro professor com a realidade do ensino.  

O relatório da Prática de Ensino Supervisionada encontra-se dividido em cinco 

capítulos, desde a Introdução às Considerações Finais, passando pelo Enquadramento 

Biográfico e Institucional, à Organização e Gestão do Processo de Ensino-

Aprendizagem e as Tarefas de Estágio Relação Meio-Escola.  

O primeiro capítulo diz respeito ao Enquadramento Biográfico, onde apresento 

uma breve descrição acerca das minhas vivências, assim como das expectativas que 

tinha. 

O segundo capítulo, retrata o Enquadramento Institucional, onde se encontram 

as características do estágio profisional, caracterização do meio e da escola onde este 

foi realizado, caracterização dos espaços/recursos de Educação Física, caracterização 

das turmas e o Estudo de Turma efetuado.  

O terceiro capítulo aborda as diferentes tarefas de ensino-aprendizagem 

realizadas, abordando temas como o Planeamento Anual, as Unidades Didáticas, os 

Planos de Aula e a Avaliação. Este capítulo aborda também a Prática de Ensino 

Supervisionada, referenciando as técnicas de intervenção pedagógica utilizadas.  

O quarto capítulo, intitulado de Tarefas de Estágio de Relação Escola-Meio, 

retrata a participação em atividades em que me envolvi durante o ano de estágio e 

também o motivo da interrupção das atividades, face à pandemia.  

Por último, serão referidas as considerações finais, onde se encontra a reflexão 

sobre a Prática de Ensino Supervisionada, confrontando o que aprendi com o que senti 

e a sua importância para o meu futuro profissional e pessoal. 

 

Palavras-Chave: Educação Física; Estágio Pedagógico; Ensino-Aprendizagem; Prática 

de Ensino Supervisionada 
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Abstract 

 

 This document is part of the Pedagogical Internship, integrated in the study plan 

of the 2nd Cycle of Physical Education Teaching in Basic and Secondary Education at 

the University of Trás-os-Montes and Alto Douro, Vila Real. This document is presented 

as a requirement for obtaining a Master's degree and was intended to describe the 

experiences as a trainee teacher throughout the 2020/2021 school year at the E.B. 

2,3/Sec Miguel Leitão de Andrada school in Pedrógão Grande. 

 The pedagogical internship, as an integral part of initial teacher education, is 

characterized as the decisive moment of integration in teaching practice, being the 

product of all training development and confrontation, representing the maximum point 

of confrontation of the future teacher with reality of teaching. 

 The Supervised Teaching Practice report is divided into five chapters, from the 

Introduction to the Final Considerations, through the Biographical and Institutional 

Framework, the Organization and Management of the Teaching-Learning Process and 

the Internship Tasks in the Middle-School Relationship. 

 The first chapter concerns the Biographical Framework, where I present a brief 

description about my experiences, as well as the expectations I had. 

 The second chapter portrays the Institutional Framework, where the 

characteristics of the professional internship are found, characterization of the 

environment and the school where it was held, characterization of Physical Education 

spaces/resources, characterization of the classes and the Class Study carried out. 

 The third chapter addresses the different teaching-learning tasks performed, 

covering topics such as Annual Planning, Teaching Units, Lesson Plans and 

Assessment. This chapter also addresses the Supervised Teaching Practice, referring 

to the pedagogical intervention techniques used. 

 The fourth chapter, entitled School-Environment Internship Tasks, portrays the 

participation in activities I was involved in during the internship year and also the reason 

for the interruption of activities, given the pandemic. 

 Finally, the final considerations will be mentioned, where the reflection on 

Supervised Teaching Practice is found, comparing what I learned with what I felt and its 

importance for my professional and personal future. 

 

 

 Key words: Physical Education; Pedagogic Internship; Teaching-Learning; 

Supervised Teaching Practice.  
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Introdução 

 

O estágio pedagógico (EP) está inserido no plano de estudos do Mestrado em 

Ensino de Educação Física nos Ensinos Básico e Secundário (MEEFEBS) da 

Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro (UTAD).  

O estágio foi desenvolvido no Agrupamento de Escolas de Pedrógão Grande 

(AEPG) na E.B. 2,3 Miguel Leitão de Andrada, situada na vila de Pedrógão Grande, 

sendo este supervisionado pela Professora Doutora Ágata Aranha, professora 

orientadora (PO) da universidade, e pela Professora Sofia Sampaio, PO da escola. O 

contexto foi realizado no 3.º ciclo do Ensino Básico. Ao longo do ano o Professor 

Estagiário (PE) ficou responsável pelas turmas do 7ºB e 8ºA. 

Segundo Mesquita, E., Formosinho, J., Machado, J., (2012), os formandos 

perspetivam a formação inicial como uma preparação que os ajudará, no futuro, a suprir 

as necessidades que poderão vir a sentir e veem-na como um desafio. Acrescentam 

ainda que a autonomia e a consequente responsabilidade, a reflexão, a investigação, o 

trabalho individual e o trabalho em equipa são instrumentos privilegiados no processo 

de formação. 

Esta etapa foi muito importante para colocar em prova todos os conhecimentos, 

métodos e estratégias adquiridas ao longo da formação académica, tornando-se crucial 

na formação profissional. Segundo Onofre (2003), o processo de aquisição e 

desenvolvimento das competências associadas a um desempenho eficaz da função do 

professor está dependente da capacidade do futuro professor testar, em contexto real. 

Este relatório surge com o intuito de refletir sobre as práticas pedagógicas 

desenvolvidas, dar a conhecer todas as situações vividas, descrevendo de forma 

percetível, as intervenções utilizadas para solucionar essas mesmas situações. Além 

disso, são apresentadas as expetativas para o estágio e as estratégias utilizadas ao 

longo do mesmo, sendo também referido de forma detalhada todas as atividades 

realizadas. 
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1. Enquadramento Biográfico 

  

 Neste capítulo serão apresentadas algumas informações acerca do meu 

percurso escolar, académico e desportivo, assim como, as expectativas aquando do 

início de toda esta caminhada e o culminar da formação da docência. 

 

1.1. Enquadramento Pessoal 

 

“Vivo de sonhos e ambições, desafios e conquistas”. Nada melhor para dar início 

à minha apresentação do que com a frase que reflete a minha personalidade, o meu 

estilo de vida, o meu modo de ver a vida, o meu eu pessoal, a frase com que eu me 

identifico, uma frase de um autor desconhecido, mas por mim bem entendido. 

No que diz respeito à astrologia e à minha personalidade, os astros apresentam-

me como uma pessoa apaixonada e intensa, onde não existe o meio termo. Possuidor 

de uma personalidade extremamente forte e com um forte senso de justiça, lutador até 

ao fim pelas coisas em que acreditam (signo escorpião). Se é verdade? Completamente! 

Deixando agora o vago e passando ao mais específico, eu, Nuno Soares, natural 

de Espinho, com 40 anos, revelo-me um amante de desporto, entusiasta de aulas de 

Educação Física e extremamente dedicado e trabalhador em tudo que faço. Sou 

professor de Atividade Física e Desportiva (AEC) no Munícipio de Tondela desde o ano 

letivo de 2006, criador/coordenador do projeto Minis em Ação (Educação Física no pré-

escolar), treinador de natação (escalão cadetes e infantis) na Associação de Educação 

Física e Desporto de Tondela, desde o ano letivo 2011/2012 (AEFDT) assim como, 

Diretor Técnico do clube de Ginástica para Todos da AEFDT desde 2018/2019. Tudo 

isto conciliado com a prática letiva supervisionada. 

Escolhi assim, ter uma vida dedicada ao desporto. Atualmente, o meu maior 

sonho é poder comprar tempo e arranjar emprego no ensino público como professor de 

Educação Física. 

Desde muito cedo que a prática de desporto teve um papel muito importante na 

minha vida, sendo um fator relevante para o meu desenvolvimento pessoal. Em criança, 

meus irmãos contam que costumava “gritar” pela casa a dizer que quando crescesse 

havia de ser cantor ou futebolista, como para cantar não tinha dotes vocais, optei pelo 

futebol. Mas, este percurso não foi nada fácil, perdi o meu pai com oito anos de idade, 

ficando a minha mãe com a responsabilidade de educar/criar cinco crianças. Apesar da 

aptidão que revelava para o futebol, minha mãe não tinha condições para levar-me aos 

treinos, o que adiou o meu ingresso no mundo do futebol. 
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Na época 1993/1994 tinha eu treze anos, quando o clube de futebol da terra 

(A.D.C. Lobão) ativou o escalão de Iniciados, abrindo a porta para a minha estreia como 

jogador de futebol federado. 

Nesta fase da minha adolescência, agarrei-me ao futebol como desporto e aos 

valores que nele são incutidos. Paralelamente aos êxitos desportivos (2 vezes campeão 

distrital da Associação de Futebol de Aveiro) que alcançava, fortalecia em mim a crença 

de que seria na área desportiva, que havia de construir o meu futuro e assim começou 

o sonho de ser professor de EF. 

No ano letivo de 1999/2000, consegui entrar na Escola Superior de Educação de 

Viseu, no curso de Professores do Ensino Básico - Variante Educação Física. Foram 

quatro anos difíceis, pois tinha que conciliar a vida académica com a vida desportiva 

(continuava a praticar futebol federado), pois era esta, que pagava os estudos e permitia 

que continuasse a estudar. Foi com uma enorme satisfação que conclui o curso em 

junho de 2003. 

Com a conclusão do curso e o início da carreira profissional, pensava que 

finalmente, podia retirar dividendos de todo o esforço realizado, mas foi precisamente o 

contrário. Durante os anos em que decorreu a minha licenciatura, tudo mudou no que 

diz respeito ao meu grupo de recrutamento (260), não conseguindo colocação.  

Apesar de não ter colocação, nunca baixei os braços e fui sempre à procura de 

encontrar o meu espaço. Tentei enveredar pelo futebol profissional, viajei para a Ilha da 

Madeira e fui atleta do São Vicente com salário de atleta profissional. Aparentemente 

tinha tudo para ser jogador profissional, mas ao fim de cinco meses não consegui ter a 

“serenidade” de apenas focar-me no futebol. A vontade de dar aulas era muito maior, 

tinha muitas ideias para explorar no Ensino e não queria deixá-las penduradas, seguindo 

esta premissa, desisti de ser atleta profissional e voltei ao futebol amador no concelho 

de Tondela. No ínicio de 2004, apresentei um projeto de desenvolvimento desportivo na 

Associação de Solidariedade Social de Farminhão, que consistia na lecionação de aulas 

de Educação Física no jardim-de-infância e no ATL. Esse projeto abrangia ainda a 

gerontomotricidade junto dos idosos da instituição e de ginástica local destinado à 

população local. Projeto este, que foi prontamente aceite e posto em prática até março 

de 2020, altura em que a Covid-19 obrigou ao seu cancelamento. 

 Com o decorrer dos anos, fui acrescentando mais desafios (trabalho) à minha 

preenchidissima agenda: professor de Educação Física nas AEC’s do Municipio de 

Tondela (desde 2006); treinador de natação na Associação de Educação Física e 

Desporto de Tondela (desde 2008); diretor/treinador de ginástica para todos na mesma 

associação desde 2018 e coordenador de vários projetos locais em Tondela, desde 
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campos de férias passando por eventos desportivos (Manhãs do Parque, Minis em 

Ação, etc,). 

Juntamente com o incremento de atividades, tive a necessidade de continuar a 

aprender e a tornar-me cada vez melhor profissional. Com esta permissa como fundo, 

concluí duas Pós-graduações: Atividades Aquáticas e Cuidados Continuidados. Realizei 

cursos de treinador de natação e ginástica nível I e II no caso específico da natação, 

paralelamente fui realizando dezenas de formações das variadíssimas áreas.   

Em 2013, consegui inscrever-me no Mestrado em Ensino da Educação Física 

nos Ensinos Básico e Secundário da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, no 

entanto devido aos inúmeros compromissos e ao nascimento da minha filha (segundo 

filho), não consegui terminá-lo, ficando em mim a sensação de vazio, de não ter 

conseguido terminar algo tão valioso e que tanto ansiava. 

Com o aparecimento da Covid-19 no início de 2020, despoletou em mim o desejo 

de concluir esta etapa tão importante da minha vida, como tal e com o 

consentimento/concordância da família voltei a reinscrever-me no curso.  

   

 

1.2. Expetativas Iniciais  

 

“Promover o diálogo profissional e encorajar os estudantes a estabelecerem 

ligações entre os construtos teóricos acerca do ensinar e do aprender e as suas práticas 

em contexto de ensino, assume-se como determinantes pois é o contacto com espaços 

reais que o estudante estagiário conhece os contornos da profissão, tornando-se, pouco 

a pouco, um membro dessa comunidade” (Queirós, 2014). 

Neste Estágio Pedagógico, já venho com mais de dezasseis anos de 

experiências acumulados por diversas áreas da atividade física, no entanto este estágio 

decorre numa faixa etária que tenho tido pouca interação, julgo mesmo que será mais 

um passo, para tornar-me um melhor professor, por isso é encarado com o maior 

profissionalismo possível.   

Havendo a possibilidade de criar protocolo com escolas fora da cidade de Vila 

Real, não hesitei em solicitar a criação de um protocolo numa escola onde já estava a 

lecionar noutro grupo de Ensino (260). Como já estava enquadrado com a realidade de 

lecionar em contexto educativo, permitiu-me desde logo ter um maior à-vontade em 

lecionar as aulas de EF, no AEPG. 

A realidade no meio escolar não era totalmente uma novidade para mim, mas 

sempre encarei esta etapa como um desafio, desde a relação com o orientador, alunos, 
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professores e funcionários. Manter uma relação interpessoal saudável, foi um dos 

aspetos aos quais dediquei mais atenção, mantendo um bom ambiente com todos. 

A motivação de aprender e de ensinar é uma constante, mais ainda este ano 

fruto da pandemia em que vivemos. 

Conseguir organizar as unidades didáticas em função das inúmeras variáveis, 

que decorrem excecionalmente nestes tempos de pandemia devido à Covid 19 e 

consequente ensino à distância, inúmeras alterações ao plano anual de atividades e à 

logística da rotação dos espaços, foi sempre encarado com dedicação, pois todo o ano 

de trabalho estaria dependente desta organização.  

No final do EP, só queria sentir que o trabalho desenvolvido, influenciasse os alunos 

para uma prática desportiva saudável e responsável e que essa influência, pudesse criar 

neles, uma vontade de prosseguir com uma vida ativa fora do ambiente escolar.  
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2. Enquadramento Institucional 

  

 Neste capítulo será feita uma breve caracterização do meio, da escola, dos 

espaços dedicados à disciplina de EF e ainda a caracterização das turmas, nas quais o 

EP se desenvolveu. Esta última caraterização foi efetuada com recurso ao estudo de 

turma (ET) que teve como finalidade a caraterização das turmas. 

 

2.1. Caracterização do Meio  

 

 O estágio decorreu em Pedrógão Grande, que é um munícipio pertencente ao 

distrito de Leiria na região Centro de Portugal. A população em 2011 era de 3.915 

habitantes em uma área de 128,75km. A cidade em si tem menos de 2.000 habitantes, 

com a restante da população, vivendo em várias pequenas aldeias cercadas por 

florestas. O centro da vila, contém habitações históricas da pequena nobreza 

provinciana. O foral de vila mais antigo data de 1206, altura em que os direitos de 

abertura de mercado foram concedidos por Afonso Pedro, filho natural de Afonso II de 

Portugal, no entanto, o actual concelho foi constituído apenas em 1898. O actual 

presidente da Câmara é Valdemar Gomes Fernandes Alves, agora independente, eleito 

também em 2013 pelo Partido Social Democrata . O feriado municipal é 24 de julho. 

O concelho, situa-se numa extensa região de granito e xisto na bacia 

dos rios Zêzere e Unhais e nas ribeiras de Pêra e Mega, actualmente alargada pelas 

albufeiras de duas grandes barragens: Cabril e Bouçã. Tem um clima tipicamente 

mediterrâneo: os invernos são frios, os verões secos e tórridos. Os reservatórios 

afetaram o clima local, tornando-o mais ameno. Essas águas são ricas em pescarias, 

incluindo black bass, barbo e boga . 

O município e a região envolvente, sofreram nos incêndios florestais de 2017 em 

Portugal, deixando 64 mortos, mais de 250 feridos e 40 aldeias evacuadas. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Afonso_II_of_Portugal
https://en.wikipedia.org/wiki/Afonso_II_of_Portugal
https://en.wikipedia.org/wiki/Social_Democratic_Party_(Portugal)
https://en.wikipedia.org/wiki/Z%C3%AAzere_River
https://en.wikipedia.org/wiki/Black_bass
https://en.wikipedia.org/wiki/Luciobarbus_bocagei
https://en.wikipedia.org/wiki/Iberochondrostoma
https://en.wikipedia.org/wiki/June_2017_Portugal_wildfires
https://en.wikipedia.org/wiki/June_2017_Portugal_wildfires
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 O Brasão 
 

 

 

 

Constituído pelos elementos mais característicos da região penhascos, o rio 

Zêzere e as águias, é o Brasão de Pedrógão Grande, o perfeito símbolo da região onde 

a Vila se insere. 

 

 

 

Figura 1 - Localização do concelho de Pedrógão Grande 

Figura 2 – Brazão da Vila de Pedrógão Grande 



  

Relatório da Prática de Ensino Supervisionada 8 

 

2.2. Caracterização da Escola 

 

O Agrupamento de Escolas de Pedrógão Grande é constituído, pela sede - a 

Escola Básica do 2.º e 3.º CEB Miguel Leitão de Andrada, por dois jardins de infância 

(no centro escolar de Pedrógão Grande e na freguesia da Vila Facaia), duas escolas do 

1.º ciclo (uma no centro escolar de Pedrógão Grande e outra na freguesia da Graça). 

Abrange a área do concelho de Pedrógão Grande que é constituído por três freguesias: 

Pedrógão Grande, Graça e Vila Facaia. O edifício da escola sede (Escola Básica 2.º e 

3.º CEB Miguel Leitão de Andrada) dispõe de salas para o ensino das ciências, de duas 

salas para o ensino das TIC, uma biblioteca/centro de recursos, sala de professores, 

sala de alunos, gabinete de mediação disciplinar, gabinete dos serviços de psicologia, 

gabinete de apoio à educação inclusiva, gabinete de apoio ao aluno, refeitório e bufete. 

Todas as salas de aulas possuem um computador e sistema de projeção.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O Centro Escolar de Pedrógão Grande inaugurado em 2011 tem todas as salas 

do 1.º CEB apetrechadas com quadros interativos. Os edifícios das freguesias 

periféricas são estruturas mais antigas, mas bem cuidadas. Possuem refeitório e as 

salas do 1.º Ciclo têm também quadros interativos. 

Para além destes edifícios, os alunos usufruem ainda do pavilhão 

gimnodesportivo que é partilhado pelos alunos do Agrupamento e pelos da Escola 

Tecnológica da Zona do Pinhal. Os alunos do 1.º CEB têm também aulas de natação 

na piscina municipal.  

Figura 3 - Entrada da Escola E.B 2,3 Miguel Leitão de Andrada 
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Quanto à população escolar, é notória uma diminuição do número de alunos, 

que reflete a quebra da taxa de natalidade e também o êxodo rural característico de 

uma região do interior. 

 

Ano Letivo 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20 2020-21 

Nº de alunos 297 299 302 282 263 

Nº de docentes 40 42 42 41 43 

Nº de A. Operacionais 26 25 22 22 22 

Nº de A. Técnicos 6 6 5 5 5 

 

 

O Agrupamento de Escolas de Pedrógão Grande integra, o Centro de Formação 

de Entre Mar e Zêzere (CENFORMAZ) do qual fazem parte também os Agrupamentos 

de escolas de Figueiró dos Vinhos, Castanheira de Pêra, Ansião, Alvaiázere, Guia, 

Gualdim Pais e Pombal.  

Cooperamos e desenvolvemos projetos em conjunto com diversas instituições. 

Sendo aquelas com que interagimos mais regularmente:  

• Autarquia de Pedrógão (Juntas de Freguesia, Biblioteca Municipal, Centro de 

Interpretação Turística, Casa Municipal da Cultura, Arquivo Municipal, 

CPCJ,CLAS,...); 

• Instituto Politécnico de Leiria (IPL); 

• Centro de Saúde de Pedrógão Grande; 

• Santa Casa da Misericórdia 

• Guarda Nacional Republicana (GNR) 

• Banda FilarmónicaEscola Tecnológica e Profissional da Zona do Pinhal 

• Bombeiros Voluntários de Pedrógão Grande 

• Farmácia local 

 

O AEPG caracteriza-se pela componente humana que dela faz parte, pela 

qualidade do seu desempenho e pela filosofia humanista que defende. Apresenta uma 

oferta educativa alargada, proporciona aos alunos áreas de formação adequadas aos 

seus interesses, motivações e objetivos, sempre compatíveis com as necessidades de 

acesso ao Ensino Superior e com as saídas profissionais, promovendo uma abertura 

diversificada em cada ano escolar, indo ao mesmo tempo ao encontro das expetativas 

dos jovens, facilitando-lhes uma maior acessibilidade ao emprego. 
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2.2.1. Caracterização dos Espaços e Recursos de Educação Física 

 

 O AEPG no que concerne a infraestruturas para a prática de atividade física e 

desportiva, dispõe de vários espaços para fomentar a prática de diversas modalidades. 

Utiliza o pavilhão desportivo municipal com a oportunidade de pôr em prática diversas 

modalidades, como por exemplo: andebol, basquetebol, badminton, futsal, ginástica, 

atletismo, entre outras, sendo divido em dois espaços, apoiados por quatro balneários, 

dois para o sexo feminino e dois para o sexo masculino, duas casas de banho para os 

docentes e funcionários (uma para o sexo masculino e uma para o sexo feminino), duas 

arrecadações com diverso material de apoio das diferentes modalidades, um posto de 

primeiros socorros e um gabinete, utilizado na sua maioria pela docência da disciplina, 

para a preparação e reflexão das aulas.  

 No espaço exterior da escola, desfruta de um campo polidesportivo coadjuvado 

por uma pista de atletismo e uma caixa de areia, com a possibilidade de colocar em 

prática as diversas modalidades. Acrescenta ainda, um espaço na escola, denominado 

de “sala de expressões”, para promover modalidades do foro das expressões corporais, 

nomeadamente a dança. 

 A escola tem acesso ainda, ao campo relvado do Municipio de Pedrógão Grande, 

para a prática do atletismo, do ultimate frisbee e do futebol. 

Por trás do pavilhão desportivo existe uma pista de atletismo de 250m, com 6 

pistas individuais. Existe também duas caixas de areia, uma zona devidamente marcada 

para provas de velocidade no atletismo e uma zona de lançamentos. 

 

2.3. Caracterização das Turmas 

  

 O aluno, é o principal campo de ação do professor e por isso é necessário 

conhecer mais detalhadamente as características da sua vida. 

Para Roldão (1995), a caracterização da turma deve ser apresentada de forma 

antecipada ao início das aulas, de modo a permitir aos professores da turma tomarem 

conhecimento de todas as informações relevantes para articular da melhor forma o 

planeamento e a calendarização das diversas atividades a desenvolver com os alunos. 

No início do ano letivo foram atribuídas ao PE duas turmas, neste caso ambas 

do 3.º ciclo do Ensino Básico (7ºB e 8ºA), uma vez que o PE já é licenciado em Educação 

Física (2.ºciclo), tendo a responsabilidade de as liderar desde a primeira sessão. 
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 Deste modo, antecipando o contato com os alunos, fiz parte de ambos os 

conselhos de turma, onde tomei conhecimento das características gerais das turmas 

que iria ficar responsável. 

 Ambas as turmas, já eram conhecidas dos anos anteriores pela PO da escola, 

sendo uma (7ºB) caracterizada como bastante empenhada e motivada para a prática 

desportiva, com elevado grau de cooperação com os docentes e um comportamento, 

no seu geral, muito bom. Já no que diz respito à outra (8ºA) as informações eram 

exatamente o oposto, turma conflituosa, com vários casos complicados a nível 

comportamental e alunos pouco empenhados. 

 A turma do 7.º ano é composta por 13 alunos, sendo 7 alunos do sexo masculino 

e 6 alunos do sexo feminino, no terceiro período esta turma recebeu uma aluna, ficando 

com 7 alunos de cada género perfazendo agora um total de 14 alunos. A turma do 8.º 

ano, apresentava 21 alunos, dois quais 10 são do sexo masculino e 11 alunos do sexo 

feminino, no segundo período, houve a inclusão de um aluno proveniente de França, 

ficando com 11 alunos de cada género.   

No primeiro contato com as turmas, apresentou-se o PE aos alunos. De seguida, 

houve uma breve transmissão das novas regras de funcionamento em relação à covid-

19 na aula de EF e das regras sobre a utilização dos espaços/ balneários. 

Apesar das informações díspares sobre as turmas, após os primeiros contatos 

com ambas, ficou a sensação, que seriam alunos com um bom comportamento, 

empenhados para a prática desportiva, interessados e motivados pela disciplina. Deste 

modo, prontifiquei-me a promover um ambiente positivo entre todos os intervenientes e 

de acordo com a escola, desenvolver os domínios psicomotor, sócio afetivo e cognitivo. 

Considerando que, é importante que o docente conheça os seus alunos, para 

que o processo ensino-aprendizagem possa ter o maior sucesso possível, foi realizado 

um estudo de turma. Como a turma do 8ºA, tinha indícios de ser mais problemática, 

elaborou-se uma ficha individual do aluno, com várias informações pertinentes para 

perceber, como organizar o planeamento e onde atuar de forma a modificar as atitudes 

indesejáveis que a turma eventualmente possa ter.  

Relativamente ao domínio psicomotor, ambas as turmas foram sujeitas a uma 

avaliação de diagnóstico através do programa escolar fitescola, onde realizaram os 

testes de perímetro da cintura, vaivéns, abdominais, flexões de braços, impulsão 

horizontal, impulsão vertical, flexibilidade de membros inferiores e flexibilidade de 

ombros. 
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2.4. Estudo de Turma 

  

O professor existe porque existem alunos. A sua atividade está, desta forma 

centrada no aluno que deve apoiar. Para tal, é fundamental para o professor conhecer 

o aluno, não só pelo seu nome, mas também pela sua história. Este conhecimento 

prévio permite ao professor estabelecer uma relação com os seus alunos. É desta 

relação que vai decorrer o processo ensino/aprendizagem e o desenvolvimento 

harmonioso do aluno.  

Como professor da turma do 8 º A do AEPG, tenho o dever de conhecer os meus 

alunos, para que deste modo consiga aplicar as aprendizagens de acordo com as suas 

características e acima de tudo, com as suas competências e capacidades. 

Assim sendo, é imperativo que o professor recolha o maior número de dados 

possível relativos aos seus alunos. É importante que conheça os seus dados 

biográficos, do agregado familiar, quem é o Encarregado de Educação, a sua relação 

com a escola, com a disciplina em causa (Educação Física), as suas motivações 

relativamente à atividade física e quais os companheiros com quem se identifica mais.   

Deste modo, o ET foi aplicado apenas à turma do 8.ºA do AEPG. 

A ficha individual do aluno, foi desenvolvida com o objetivo de aprofundar o 

conhecimento sobre o aluno, para melhor intervir e de forma a desenvolver as 

aprendizagens de acordo com os seus interesses e motivações, para conhecer melhor 

os alunos ao nível das capacidades físicas, foi aplicada o programa do Fitescola ao 

longo das primeiras aulas. 

O objetivo primordial do ET, é o conhecimento dos nossos alunos através da 

recolha de dados e informações acerca deles para delinear estratégias e poder atuar da 

melhor forma em situações futuras, tanto a nível individual como coletivo. É também 

pretendido conhecer o interesse dos alunos em relação à prática de desporto.  

Como objetivos específicos para aplicação do ET, o PE pretendeu:  

• Analisar a caracterização física da turma, através da análise dos dados 

obtidos através do programa de testes do fitescola; 

• Averiguar o historial familiar e pessoal; 

• Conhecer o percurso escolar dos alunos; 

• Saber o nível de envolvimento com o desporto. 

Foi aplicado uma ficha Individual (Anexo VIII) na aula de apresentação no dia 18 

de setembro de 2020, onde foram expostos os objetivos do mesmo, tendo 10 minutos 
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para o seu preenchimento. Enquanto que os dados do fitescola foram recolhidos ao 

longo das aulas entre dias 22 e 29 de setembro de 2020.   

Quanto à bateria de testes FITescola (anexo VIII) que foi aplicada, esta 

encontrava-se dividida em 3 parâmetros, nas quais foram realizados os seguintes 

testes: composição corporal (peso e altura, para assim determinar o seu IMC); aptidão 

aeróbica (vaivém) e aptidão neuromuscular (abdominais, flexões de braços, impulso 

horizontal e flexibilidade dos membros inferiores).   

 Para a avaliação da composição corporal, foi utilizado o Índice de Massa 

Corporal (IMC) que se define como a razão entre o peso (em kg) e a estatura ao 

quadrado (em kg/m2). Na área da aptidão aeróbica foi avaliado o teste Vaivém, que 

consiste na execução do número máximo de percursos realizados numa distância de 

40m a uma cadência pré-determinada. Por último na área de aptidão neuromuscular, 

foram realizados cinco testes: o teste dos abdominais que consiste na execução do 

maior número de repetições a uma cadência predefinida, tendo como objetivo avaliar a 

força de resistência dos músculos utilizados; o teste das flexões de braços que consiste 

na execução do maior número de repetições a uma cadência predefinida, que tem como 

objetivo avaliar a força de resistência dos músculos utilizados; o teste do impulso 

horizontal que tem como objetivo atingir a máxima distância horizontal, onde está a ser 

avaliada a força explosiva dos membros inferiores; o teste de flexibilidade dos membros 

inferiores (senta e alcança) que consiste na flexão máxima do tronco na posição de 

sentado no chão, e por último o teste de velocidade (40 m), que consiste na capacidade 

máxima de um indivíduo se deslocar de um ponto para outro, tendo como objetivo 

realizar uma de 40 m no menor tempo possível, mensurando a capacidade de 

aceleração e a velocidade dos alunos. 

 A análise dos testes de aptidão física foi realizada através da comparação dos 

dados já existentes nas tabelas que referem os níveis mínimos para as zonas saudáveis 

e perfis atléticos para cada teste, com estes resultados verifica-se que a generalidade 

da turma está abaixo dos limites saudáveis. 

No caso do questionário individual, os dados foram analisados através do 

programa “Microsoft Office Excel 2016” e apresentados em forma de tabelas e gráficos. 

Através da análise dos dados recolhidos no questionário e dos testes do 

programa fitescola foi possível retirar algumas conclusões para a caracterização da 

turma, possibilitando assim a definição de algumas estratégias que permitiram 

beneficiar todo o processo de ensino-aprendizagem. 

Sobre a constituição da turma, verificou-se uma igualdade no número de alunos 

do sexo masculino para o feminino, o que facilitou a constituição de grupos nas aulas 
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de EF. Ainda neste capítulo, observou-se que todos os alunos tinham idades 

compreendidas entre 13 e 15 anos, pelo que podemos concluir que estão em fases de 

desenvolvimento semelhantes.  

A estabilidade familiar tem um papel fundamental para o bom desenvolvimento 

social e afetivo do aluno, por isso foram recolhidos alguns dados sobre este tema. E 

conclui-se que, haviam vários alunos em situação familiar instável. Com isto o PE teve 

de ter um acompanhamento especial, para que os alunos em causa não tivessem 

comportamentos desviantes em relação aos restantes.  

No que diz respeito às suas relações interpessoais, esta é uma turma bastante 

complicada a nível de comportamento, com muitos alunos repetentes. A um nível geral 

são bastante desmotivados e desinteressados, o que torna complicado fazer com que 

eles se empenhem em alguma atividade, sendo esta, uma das batalhas que terei de 

vencer futuramente. Outro dos problemas é a sua cooperação em termos de turma; eles, 

simplesmente, não sabem relacionar-se entre si. São emocionalmente instáveis, tendo 

dificuldades em aceitar/respeitar a opinião dos outros.  

Relativamente ao interesse pela disciplina de EF, os resultados revelaram que 

os alunos acreditavam no potencial da disciplina e estavam recetivos aos conteúdos 

que esta contemplava. A modalidade preferida dos alunos é o basquetebol, sendo o 

Ultimate Frisbee uma modalidade bastante aceite por todos os alunos, já no que 

concerne à modalidade onde existem maiores dificuldades foi destacada a ginástica. 

Com esta informação o PE pôde utilizar as modalidades preferidas como recompensa 

para a turma devido ao empenho nos objetivos da aula. Já no caso da ginástica existe 

a necessidade de colocar conteúdos acessíveis que levem ao sucesso dos alunos 

aumentando gradualmente o seu gosto pela prática desta modalidade especifica. 
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3. Organização e Gestão do Processo de Ensino-

Aprendizagem 

  

 Este capítulo é fundamental, no sentido em que se refere à organização e gestão 

do ensino e da aprendizagem, que engloba, o planeamento, a realização e a avaliação 

do ensino. É, portanto, todo o “sumo” retirado do EP a um nível mais prático, sobre o 

qual irei discorrer posteriormente 

.  

3.1. Atividades de Ensino-Aprendizagem 

 

Segundo Aranha (2005) o processo ensino-aprendizagem é a apropriação ou 

modificação de comportamentos (motores ou cognitivos) ou vontades (socioculturais, 

socio-afetivas) alcançada pelos alunos de acordo com objetivos previamente definidos 

pelo professor. 

Carvalho (1994), afirma que o processo ensino-aprendizagem deve ser 

organizado de forma a aproveitar ao máximo as potencialidades de cada um, garantindo 

a todos a possibilidade de ultrapassarem as suas dificuldades e adquirirem as 

competências essenciais. 

 Cabe a cada professor direcionar, sistematizar e organizar todos os conteúdos 

e escolher as melhores metodologias de ensino a desenvolver com os seus alunos. 

Para que todo este processo de ensino-aprendizagem tenha sucesso deverá ser feito 

um planeamento prévio, seguido de uma constante análise e troca de impressões com 

o Professor Cooperante ou com os colegas de profissão, permitindo uma reflexão com 

vista na melhoria da prática da docência. 

Sendo esta, a primeira fase de qualquer projeto, reuni com a PC e analisamos 

em conjunto todos os documentos necessários para uma idealização eficaz do 

planeamento. Foi através dos planos curriculares, dos programas de Educação Física, 

dos saberes próprios de Educação Física e os saberes transversais de Educação, assim 

como os dados da investigação em educação e ensino e o contexto cultural e social da 

escola e dos alunos, que foi possível a concretização da conceção que iríamos aplicar 

como ponto de partida. Mais especificamente, nos planos curriculares, estivemos a 

analisar as competências gerais e transversais expressas; nos programas de EF, 

estivemos a analisar e articular os objetivos, os conteúdos e as modalidades a lecionar; 

nos saberes próprios de EF e nos saberes transversais de Educação, analisamos quais 

poderíamos utilizar e interligar de forma a realizar um bom planeamento; através da 



  

Relatório da Prática de Ensino Supervisionada 16 

 

análise dos dados da investigação em educação e ensino e o contexto cultural e social 

da escola e dos alunos, tentámos promover um ambiente ideal de ensino-aprendizagem. 

Analisámos em conjunto o programa nacional de EF, assim como os critérios de 

avaliação da disciplina e de cada ciclo, e o plano anual de atividades. Posteriormente, 

realizei uma análise/tratamento de dados sobre os alunos, que me foi fornecida pela 

diretora de turma, obtendo assim uma fugaz ideia da caracterização da turma em geral 

e de cada aluno em específico.  

Tal como refere Bom et al. (2001) a necessidade de se criar, em todas as 

escolas, as condições materiais e pedagógicas para que cada aluno possa usufruir dos 

benefícios da Educação Física, exige a definição de uma proposta que adote uma 

perspetiva de desenvolvimento. Nesse sentido, foram criados os programas de EF e 

agora recentemente, em conjunto com as Aprendizagens Essenciais (AE). Porém, estes 

programas são meras linhas orientadoras para os professores, não tendo de ser 

obrigatoriamente seguidos à risca. Bom et al. (2001) afirma que estes programas não 

substituem a capacidade de deliberação pedagógica do professor, quer no que respeita 

à seleção, organização e aplicação dos processos formativos, quer na periodização dos 

objetivos em cada ano e até na definição dos níveis de exigência na realização desses 

objetivos.  

Com as AE em atividade e tendo em conta que o ano transato havia sido 

interrompido face à Covi-19, foi decidido em conjunto que este ano letivo, as turmas do 

6.º e do 8.º ano, deviam de consolidar as aprendizagens abordadas nos anos transatos, 

uma vez que estas não foram consolidadas e que deviam de ser recuperadas. Para que 

esta situação ocorresse, decidiu-se reduzir o número de aulas para cada unidade 

didática, sabendo de antemão, que apesar desta situação não levar a uma 

aprendizagem tão eficaz por parte dos alunos para cada modalidade, seria, no entanto, 

benéfica, uma vez que no ano anterior, estas turmas em particular, deixaram conteúdos 

por leccionar.  

Portanto, em conjunto com a PO, decidiu-se as modalidades a abordar durante 

o ano letivo, que foram: atletismo, utimate frisbee, badminton, dança, andebol, futsal, 

basquetebol, ginástica e voleibol.  

Durante este processo de “seleção” das matérias, houve aspetos relevantes que 

foram tidos em conta como o espaço e o material que a escola dispunha, as orientações 

face à Covid-19 e a modalidade que “reinava” na escola, que neste caso era ultimate 

frisbee.  
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 Em seguida, será apresentado o planeamento anual, as modalidades 

lecionadas, as unidades didáticas (UD), os planos de aula realizados durante a PES, os 

métodos de controlo de processo e todas as estratégias do processo de ensino-

aprendizagem. 

 

3.2. Planeamento Anual 

 

 No centro de toda a atividade pedagógica está a definição de objetivos. A sua 

determinação permite avaliar, corrigir, orientar e monitorar o processo de ensino-

aprendizagem (Aranha, 2004). A deliberação de objetivos serve como um guia para o 

docente, permitindo determinar estratégias e evitar comportamentos desviantes com a 

finalidade de potencializar o processo de ensino-aprendizagem. Todavia, para que isto 

seja possível é necessário perceber o contexto onde se está enquadrado. É fundamental 

conhecer a realidade onde a escola está inserida, a realidade da própria escola e da 

turma, percebendo quais são as reais caraterísticas do grupo.  

 Por conseguinte, tendo como base esta definição de objetivos, segue-se o 

planeamento da atividade pedagógica sendo que, tal como acima referido, a noção do 

contexto escola, meio e turma é também basilar para o êxito da planificação (Aranha, 

2004).  

 Podemos então depreender que os objetivos definidos e a planificação se 

complementam. “Na planificação são determinados e concretizados os objetivos mais 

importantes da formação e educação da personalidade, são apresentadas as estruturas 

coordenadoras de objetivos e matéria, são prescritas as linhas estratégicas para a 

organização do processo pedagógico”(Bento, 2003).   

 É também através da planificação que se conjuga a própria formação docente 

com o processo de ensino, procurando melhores resultados como resultante do 

confronto diário com os problemas teóricos e práticos. “ O ensino é criado duas vezes: 

primeiro na conceção e depois na realidade” (Bento, 2003). 

 Inerente a todo o processo de planeamento está também a processo de análise. 

Após o término de cada acontecimento planeado é necessário deliberar, analisar e 

avaliar criticamente, de modo a perceber se realmente se foi ao encontro ao que estava 

proposto e se, foram alcançaram os objetivos definidos. Fundamentalmente, após 

finalizar cada episódio planeado é necessário fazer um balanço do ocorrido, 

pretendendo, melhorar o planeamento do episódio seguinte. Para tal, o docente, deve 

procurar responder a três questões essências: 
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(1) Aconteceu aquilo que realmente devia ter acontecido?  

(2) O que não aconteceu e devia ter acontecido?  

(3) O que aconteceu e não devia ter acontecido?  

Mediante a resposta a estas três questões é possível criar estratégias com o 

objetivo de aperfeiçoar o próximo acontecimento a ser planeado.  

O processo de planear pode ser decomposto em três fases; a fase de conceção 

referente ao planeamento propriamente dito, onde se selecionam, determinam e 

alinham objetivos e estratégias; posteriormente encontra-se a fase de aplicação 

destinada à execução de tudo o que estava previamente concebido; por fim, a fase de 

avaliação, talvez a mais importante das três pois está sempre presente nas fases 

anteriores avaliando as possibilidades que se manifestam, possibilitando que o 

planeamento se adeque a realidade do contexto. Esta, antecede a fase de conceção e, 

no decorrer da mesma, avalia as decisões tomadas de modo a atestar coerência com o 

contexto. Avalia de igual modo a efetividade prática durante a fase de execução 

permitindo fazer adaptações a imprevistos controlando a atividade pedagógica. Por fim, 

permite também avaliar o resultado final do processo de ensino num todo, desde a sua 

conceção, execução até ao produto (Aranha, 2004).  

Tendo em conta os parâmetros acima mencionados, após o término da 

conceção, realizou-se o planeamento anual juntamente com a PC, reunimo-nos na sala 

dos professores, como era hábito para trabalhar, contabilizamos o número total de aulas 

que iríamos lecionar em cada período, para podermos proceder à sua distribuição pelas 

diferentes modalidades. Tendo em conta, que no ano transato houve interrupção das 

aulas presenciais devido à Covid-19, decidiu-se abordar o máximo de modalidades 

possíveis, de referir que devido ao mesmo problema não será possível abordar a 

modalidade de natação, uma vez que as piscinas se encontram encerradas. 

 Na distribuição das modalidades optou-se por no 1.º período previligiarmos as 

modalidades de pouco contacto físico, como tal foram escolhidas, o atletismo, o 

badminton, a dança, o badminton e o ultimate frisbee. Consoante o decorrer/avaliação 

da pandemia (Covid-19), e o cumprimento das regras para a prática da EF por parte dos 

alunos assim como dos balanços efetuadas nestas UD, passaremos á abordagem das 

outras modalidades. De salientar, que se dedicou mais créditos ao ultimate frisbee, por 

conselho da PC, devido ao grupo de equipa de frisbee da escola. 

Este ano não se efetuou apenas um planeamento anual, mas sim dois 

planeamentos anuais, devido à interrupção forçada provocada pela pandemia. Numa 

primeira fase fez-se o planeamento anual, não precavendo qualquer alteração ao 

calendário escolar. Assim que a pandemia obrigou a alteração do calendário escolar, 
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houve a necessidade de reajustar/refazer um aditamento ao planeamento anual já 

existente.  

 

 

3.3. Unidades Didáticas 

 

 Bento, citado por Gonçalves (2013), refere que as UD fazem parte do programa 

da disciplina e são bastante importantes, uma vez que apresentam de forma clara e 

distinta as etapas do processo de ensino-aprendizagem. A duração de cada UD está 

sempre dependente do volume e da dificuldade das tarefas de ensino-aprendizagem. 

A realização da Unidade Didática (anexo V e VI) serve então de guião para todo 

o processo de ensino-aprendizagem, uma vez que estrutura e organiza no espaço e no 

tempo todos os conteúdos a abordar. 

Segundo Aranha (2008), a Unidade Didática deve ser avaliada através de 7 

parâmetros:  

1º Parâmetro – Objetivos/Conteúdos: os objetivos e conteúdos a abordar são 

pertinentes, adequando ao nível de ensino e estão corretamente explicitados e 

fundamentados;  

2º Parâmetro – Avaliação 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, verificados 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 visam promover o aperfeiçoamento e 

a consolidação do que foi abordado anteriormente, bem como o aperfeiçoamento das 

prestações dos alunos;  

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 
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modo 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.);  

6ª 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 (in)sucesso, 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. 

Para orientar o processo de ensino de cada matéria antes de iniciar o ano letivo, 

o Grupo de Educação Física do AEPG, tendo em consideração as orientações para a 

prática desportiva durante a Covid-19, as condições da escola e o material disponível e 

como base no Programa de Educação Física, projetam, então, um plano de atividades 

letivas para cada ano letivo, definindo as UD a abordar em cada ano (anexo I e II). Assim 

sendo o PE em consonância com a PC, fizeram a distribuição das UD, ao longo dos três 

períodos (anexo III). 

 Para a elaboração de cada UD (anexo 2), esteve sempre presente a 

caracterização dos recursos, a caracterização da população-alvo, os critérios, 

parâmetros e ponderações de avaliação, a definição de objetivos de cada domínio, a 

sequência de conteúdos a serem abordados e as estratégias a aplicar durante todo o 

processo ensino-aprendizagem.  

 

3.4. Modalidades lecionadas 

  

A distribuição das modalidades teve sempre em conta as orientações para a 

prática desportiva devido à pandemia Covid19. Deste modo no primeiro período 

abordou-se as modalidades individuais (atletismo, dança e badminton) em que seria 

mais acessível o cumprimento das regras do distanciamento físico, ficando o ultimate 

frisbee como modalidade coletiva, a qual teria dupla importancia, em primeiro lugar 

verificar se os alunos conseguiam cumprir com as orientações para a EF em contexto 

pandémico, durante a abordagem de uma modalidade coletiva e em segundo lugar, 

angariação de alunos para o grupo de equipa do desporto escolar. 
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Caso o desempenho dos alunos fosse correto, a abordagem das restantes 

modalidades coletivas (futsal, andebol, basquetebol e voleibol) ficariam para o segundo 

e terceiro período respetivamente. A ginástica como precisava de desinfeção constante 

de material e da sala gímnica do pavilhão municipal, só poderia ser abordada no final 

do segundo período e inicio do terceiro período. No caso da natação, modalidade 

usualmente lecionada no AEPG esta não poderia ser realizada, uma vez que as piscinas 

municipais se encontravam encerradas devido à Covid-19.  

 De salientar, que durante o 2º período, devido ao confinamento, houve a 

necessidade de reajustar/refaser o planeamento anual, assim como as UD alteradas. 

Durante estas semanas de confinamento, manteve-se o Ensino à distância, via zoom, 

mudando a metodologia inicicialmente prevista, deste modo, durante o confinamente 

deu-se destaque à manutenção das aptidões físicas dos alunos em detrimento da 

abordagem das modalidades coletivas. 

 No terceiro período, com o regresso do Ensino presencial, voltou tudo ao normal.   

 

3.5. Planos de Aula 

  

 Catão (2011) refere que o PA é um documento onde tem sintetizado os 

conhecimentos, as atividades e os procedimentos a realizar num determinado período, 

tendo em conta os objetivos que pretende alcançar com os alunos.  

Segundo Aranha (2008), a elaboração de um plano de aula deve englobar os 

seguintes parâmetros:  

1º Parâmetro: Coerência com a Unidade Didática - os objetivos e os processos 

(tarefas, estilos, métodos, estratégias, etc.) estão especificados corretamente e 

concordantes com os definidos na Unidade Didática;  

2º Parâmetro: Unidade de Aula/Globalidade do Plano – o plano de aula tem uma 

estrutura global correta, metodológica e pedagógica apresentando opções de 

organização e de utilização de recursos que garantam um encadeamento ótimo entre 

as várias fases e situações da aula;   

3º Parâmetro: Estratégias de Atuação – o plano prevê estratégias de atuação do 

professor que garantam um perfeito controlo dos comportamentos dos alunos 

(segurança, aprendizagem, disciplina, incentivo, feedback, etc.);  

4º Parâmetro: Especificação e Clareza – o plano está explicitado de modo claro, 

objetivo e coerente de forma tão pormenorizada, quer nos aspetos organizativos, quer 

na condução e sequência das tarefas, que constitui um guia para a ação do professor, 

antecipando ou indicando as opções a tomar na condução da atividade dos alunos e na 
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estruturação das condições de realização dessas atividades, de tal modo que outros 

professores (orientadores ou colegas) interpretem com objetividade e fidelidade a sua 

concretização;  

5º Parâmetro: Definição de Objetivos – os objetivos da aula estão definidos de 

forma clara, precisa e com rigor pedagógico, permitindo uma flexibilidade de estratégias, 

e/ou de organização, sem, porém, alterar o contexto de realização da ação proposta, 

nem os critérios de êxito delimitados. 

6º Parâmetro: Análise Crítica e Reflexão sobre os Resultados (Balanço Final) – 

o estagiário faz um balanço da aula lecionada, caracterizando a atividade desenvolvida, 

sua e dos seus alunos, verificando a (in)correção das opções tomadas e analisando os 

fatores determinantes do (in)sucesso da aula;  

7º Parâmetro: Aperfeiçoamento e Sugestões – são apresentadas propostas de 

manutenção e/ou modificação de elementos e/ou da estrutura da aula – estratégias, 

metodologias, organização, etc. – baseando-se na experiência concreta vivida e em 

orientação pedagógico-didática assimilada, sugerindo formas de melhoramento 

(correção) de comportamento, visando a melhoria do processo. 

Nos PA elaborados ao longo do ano (exemplo: Anexo V) o PE tentou sempre 

elaborar uma representação geral do que iria decorrer durante a sessão, caso este se 

visse impossibilitado de lecionar (permitindo a transmissão do plano de aula). Para isso 

foi utilizada a estrutura previamente definida ao longo do curso, onde o plano era 

organizado por três partes.  

A primeira parte, constituída pelo cabeçalho, deve conter os seguintes 

parâmetros: unidade didática, turma, data, hora, número de alunos, tempo útil de aula, 

material e o espaço disponível para a sessão, número da aula referente à unidade 

didática, número da aula desde o início do ano letivo e, por fim, a função didática, o 

objetivo específico e os conteúdos.  

A segunda parte deve apresentar os objetivos operacionais, que se dividem em 

ação, contexto e critérios de êxito.  

A terceira parte funciona como o corpo do plano de aula, onde encontramos as 

orientações para o decorrer da aula. Onde se encontra a orientação temporal, tanto em 

formato de hora, como o tempo de prática, as tarefas, o esquema/estratégias e a 

descrição referente a cada tarefa proposta. 

No final de cada aula o PE tentou sempre questionar-se de como tinha decorrido 

a mesma, apontando os aspetos positivos e negativos, bem como poderia melhorar 

esses aspetos e o comportamento e motivação dos alunos perante a aula. Sempre que 

possível, foi realizado um pequeno balanço com o PC permitindo, com isto, uma 
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autorreflexão com vista na melhoria da prestação como professor. Este momento de 

debate, partilha de ideias, estratégias e soluções foi muito importante para a evolução 

como profissional de Educação Física. 

O plano de aula deve ser específico, preciso e concreto, de modo a que as suas 

indicações sejam pormenorizadas e não globais, ao contrário dos outros níveis de 

planeamento. “Cada aula fornece um contributo totalmente específico, apenas a ela 

pertencente, para a solução das tarefas de uma unidade didática, do programa anual, e 

do programa de toda a escolaridade. Tem que assumir sempre uma função concreta, 

na qual se reflitam, de forma bem proporcionada, as tarefas principais da unidade ou 

ciclo de ensino mais lato em que inclui” (Bento, 2003, p.102). 

 Na elaboração dos inúmeros planos de aula ao longo do EP, em ambas as 

turmas, focava-me na reflexão da aula anterior da modalidade e na progressão 

pedagógica associada a essa mesma modalidade, de modo a identificar quais os 

aspetos eficazes e o que precisava de melhorar.  

   

 

3.6. Métodos de Controlo do Processo 

 

 A avaliação refere-se à recolha de informações necessárias para um (mais) 

correto desempenho. É um regulador por excelência de todo o processo ensino-

aprendizagem. (Aranha, 2004) 

 A mesma autora defende que “a avaliação permite identificar problemas e 

resolvê-los de acordo com as necessidades e o contexto envolventes, facilita a tomada 

de decisões, permitindo implementar as opções (mais) adequadas, permite ajustar 

todas as atividades no sentido de se caminhar para a eficácia pedagógica e, 

preferencialmente, para o sucesso escolar. Por outro lado, permite, ainda, proceder à 

classificação.” 

 A avaliação e todas as questões com ela relacionada permite um desempenho 

da função docente mais correto. É de realçar que a importância da avaliação como um 

processo que permite retirar informações sobre o funcionamento do sistema e o decorrer 

do processo ensino-aprendizagem. Ou seja, a avaliação prende-se com a estratégia de 

ensino, na medida em que dela depende, em grande parte, a eficácia do ensino, 

especialmente no que se refere à implementação das opções materializadas no plano 

de atividades. Por outro lado, são-lhe conferidas duas funções: a de regulação e a de 

classificação. (Aranha, 2004) 
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 Assim sendo, o processo ensino-aprendizagem é composto por três momentos 

fundamentais de avaliação que têm uma forma sequencial e que ocorrem durante todo 

o processo: a avaliação diagnóstica que é a primeira avaliação a realizar, ou seja, é a 

avaliação que se realiza no início do processo; a avaliação formativa que podemos 

qualificar de avaliação intermédia uma vez que, é realizada durante todo o processo; e 

por fim, a avaliação sumativa, que é realizada no final.  

 

3.6.1. Avaliação Diagnóstica 

  

 A avaliação diagnóstica tem por finalidade a observação dos alunos quanto aos 

pré-requisitos para se adaptarem a um plano de atividades e quanto ao nível de 

desenvolvimento aceitável das suas capacidades. No entanto, sempre que se 

verifiquem insuficiências, devem organizar-se esquemas de ação no sentido de as 

superar, bem como fazer o registo de particularidades para permitir o ensino 

individualizado (Costa, 2012). 

 Segundo Aranha (2014), antes de se dar início ao processo, deve avaliar-se a 

população alvo, através de uma avaliação inicial que permite identificar o real nível dos 

alunos, constituindo um indicador fundamental para a definição de objetivos, 

estratégias, metodologias, etc. Esta avaliação tem um caráter marcadamente 

diagnóstico. 

 Neste sentido, no início do ano letivo, para realizar uma avaliação diagnóstica 

mais eficaz, elaborei uma ficha de registo, quantificada numa escala de 0 a 3 pontos (0-

não executa, 1- executa mal, 2- executa bem, 3- executa muito bem) para cada 

conteúdo a abordar. Após contabilizar o número total de pontos, eram convertidos em 

percentagem, de modo a ter uma avaliação quantitativa.  

 A partir da avaliação diagnóstica foi possível efetuar uma planificação mais 

adequada ao nível de desenvolvimento dos alunos, uma vez que tive acesso as 

competências dos alunos de acordo com o programa e assim desenvolver 

posteriormente uma reflexão qualitativa sobre as dificuldades e potencialidades da 

turma e dos alunos. 

 Desta forma a avaliação diagnóstica, permitiu recolher informações e assim 

estabelecer prioridades e objetivos e ajustar sistematicamente a atividade dos alunos, 

no sentido do seu desenvolvimento, tal como a avaliação formativa (Carvalho, 1994).  

 

3.6.2. Avaliação Formativa 
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 A avaliação formativa permite dar informação sobre o decorrer do processo e 

fornecer eventuais indicações sobre a forma de resolver determinadas dificuldades 

evidenciadas, sendo que esta facilita a identificação e a correção de insuficiências 

parciais em cada sequência de objetivos. (Aranha, 2004) 

 Segundo Gonçalves et al (2010, p.50), “na avaliação formativa, o professor 

procede a uma observação cuidada e sistemática das tarefas que o aluno leva a cabo 

ao longo do ano”.  

 A avaliação formativa, comparado com a anterior, aplicou-se em todas as aulas 

das UD, ou seja, durante todo o processo de ensino-aprendizagem. Acrescento que, ao 

contrário da avaliação antecedente, esta foi feita de forma individual, permitindo recolher 

o máximo de dados possíveis, acerca de todo o processo de ensino-aprendizagem.  

 De acordo com Aranha (2004), esta avaliação é realizada durante todo o ano 

letivo, sendo que é possível ser avaliada em três domínios: domínio sócio-afetivo (saber 

estar), domínio cognitivo (saber como se faz) e domínio psicomotor (saber fazer).  

 

3.6.2.1. Domínio Sócio-Afetivo (Saber Estar) 

   

 Este domínio representa na sua globalidade as atitudes e valores individuais de 

cada aluno, nomeadamente a assiduidade/pontualidade, relações interpessoais, 

empenho/atitude e responsabilidade.  

 Em ambas as turmas, 7.ºB e 8.ºA, o critério de avaliação correspondente a este 

domínio teve a ponderação de 30% no produto final da nota individual do aluno. Esta 

percentagem foi dividida em três aspetos diferentes, 5% referente à assiduidade e 

pontualidade, 5% às relações interpessoais e 20% ao empenho/atitude, sendo avaliação 

realizada através observação direta e registo de competências.  

 

3.6.2.2. Domínio Psicomotor (Saber Fazer) 

 

Este domínio representa a conjunção das capacidades motoras, nomeadamente 

a aptidão muscular e aeróbia, e os processos cognitivos. 

 Em ambas as turmas, o critério de avaliação correspondente a este domínio 

representou na sua globalidade 60% do produto final da nota individual do aluno. Esta 

percentagem foi dividida em 2 parâmetros, sendo que, o primeiro referente aos 

conteúdos programáticos com uma percentagem de 40% e o segundo relativo à aptidão 

física (bateria de testes FITescola) 
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3.6.2.3. Domínio cognitivo (Saber como se faz) 

 

 Este domínio representa os conhecimentos adquiridos/ assimilados pelos 

alunos, e era avaliado durante as aulas na aplicação das regras de cada modalidade ou 

na realização de fichas/trabalhos de avaliação. Em ambas as turmas este domínio 

representou 10% do produto final da nota individual do aluno. 

 

 

3.6.3. Avaliação Sumativa 

 

 A avaliação sumativa é uma sustentação da avaliação formativa, sendo um 

complemento à avaliação no domínio psicomotor, ao longo de todas as aulas. Deste 

modo, realizei em consenso com o PC, a avaliação no final de cada período letivo, 

permitindo fazer uma súmula após a consolidação de todos os elementos técnico-

táticos, das diferentes modalidades abordadas. 

 Em suma, a avaliação e todas as questões com ela relacionada, permitem um 

desempenho mais correto da função docente e permite também retirar informações 

sobre o funcionamento do sistema e o decorrer de todo o processo ensino-

aprendizagem (Aranha, 2004). 

 

 

3.7. Prática de Ensino Supervisionada 

 

Toda a prática foi supervisionada e acompanhada pela PO Sofia Sampaio, 

existindo sempre uma interação entre ambos. Desde o início do estágio, a professora 

deu-me total autonomia para a preparação e gestão das aulas, proporcionando um 

momento de grande responsabilidade, mas ao mesmo tempo de aprendizagem.  

Segundo Aranha (2008), uma aula deve ter em consideração os 10 parâmetros a seguir 

apresentados.  

1º Parâmetro – Introdução da Aula: no início da aula, o estagiário, de forma clara 

e sem perda de tempo, informa os alunos dos objetivos da aula relacionando-os com 

aulas ou etapas anteriores da Unidade Didática, 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 estagiário intervém 

sistematicamente, correta, e estrategicamente com os alunos (individual, grupo ou 
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turma), solicitando a superação das suas capacidades na realização das tarefas 

incentivando-os, assim, a participar ativamente nas atividades propostas;  

3º Parâmetro – Organização, Controlo e Segurança das Atividades: o estagiário 

organiza a atividade no espaço de aula de tal modo que lhe permite o cumprimento dos 

objetivos da aula e a deteção 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 estagiário 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 Potencial 

de Empenhamento Motor;  

5º Parâmetro – Instrução/Introdução das Atividades: o estagiário 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 estagiário 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 Unidade Didática (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 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. 
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Com o intuito de potenciar e rentabilizar o processo ensino-aprendizagem, ao longo 

de todas as aulas foi uma preocupação constante do estagiário respeitar estes 10 

parâmetros tendo em consideração as técnicas de intervenção pedagógica propostas 

por Siedentop (1983, citado por Aranha, 2004).  

 

3.7.1. Técnicas de Intervenção Pedagógica 

 

Ao longo dos anos, a investigação tem indicado a importância da relação 

professor aluno e a sua atuação como variáveis extremamente importantes para um 

processo ensino-aprendizagem mais eficaz. 

Cabem ao professor as tarefas de planear, organizar e controlar o processo de 

ensino-aprendizagem e, sendo assim, as técnicas de intervenção pedagógica são uma 

ferramenta interessante no sentido de o ajudar nesse processo, permitindo-lhe melhorar 

a eficácia pedagógica e consequentemente desenvolver um ensino mais eficiente 

(Aranha, 2004). 

As técnicas de intervenção pedagógica estão relacionadas com um vasto 

número de destrezas que o professor deverá dominar e assentam em quatro dimensões: 

Instrução, Gestão, Disciplina e Clima (Aranha, 2004).  

Estas competências não devem ser analisadas individualmente, mas sim em 

conjunto, interrelacionando-se permitindo ao professor ser e praticar um ensino eficaz.   

 

3.7.1.1. Instrução 

 

Para Aranha (2004) a instrução refere-se aos procedimentos relacionados com 

a promoção de atividades de aprendizagem e dos comportamentos do professor que 

estão relacionados com os objetivos de aprendizagem, visando a comunicação de 

informação sobre a matéria de ensino, tais como a preleção, explicação, demonstração 

e feedback. Para uma correta execução, a autora define algumas orientações que irão 

melhorar a sua eficácia, como a identificação do contexto e a identificação do objetivo, 

apresentado o modelo e a tarefa a ser realizado, e procurando perceber se os alunos 

compreenderam (caso contrário é necessário reformular a informação). Essencialmente 

esta dimensão tem por âmbito a capacidade de o professor transmitir apenas 

informação pertinente e necessária.  

Ao longo da orientação das aulas conseguimos, identificar 3 tipos de instrução:  

• instrução inicial – referente ao início da aula, onde era exposto os conteúdos a ser 

abordados; 
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• instrução dos exercícios – realizada sempre que se inicia um novo exercício ou quando 

é aplicada alguma variante ao exercício em execução;  

• conclusão – realizado no final de cada aula, criando um espaço para o reforço do que 

foi transmitido e onde poderiam ser colocadas as dúvidas resultantes das tarefas 

desenvolvidas ao longo da sessão. 

Foi objetivo desde a primeira aula não transmitir demasiada informação aquando 

da instrução inicial, de forma a não perder muito tempo nem a atenção por parte dos 

alunos. As estratégias adotadas foram as de cingir a informação relativa ao objetivo 

específico da aula e aos respetivos critérios de êxito do mesmo. Esta instrução era 

iniciada cinco minutos após o toque, tal como definido pela escola e caso algum aluno 

chegasse após estes cinco minutos de tolerância, se não devidamente justificado, seria 

marcada falta por atraso,  

Inicialmente, na introdução da aula, tive sempre a preocupação em utilizar uma postura 

de rigor e uma comunicação breve, de modo atrair atenção dos alunos para se 

concentrarem na minha instrução. 

 Após a chegada dos alunos ao local previamente definido para a aula, com 

máscara, os mesmos dirigiam-se para o espaço da aula, organizando-se em frente ao 

PE (formação xadrez) e respeitando o devido distanciamento social.  

 Ao longo das aulas, implementou-se uma rotina de organização, em que o 

principal objetivo era desenvolver um conjunto de normas para o início da mesma, de 

modo a que todos os alunos soubessem como se deviam dispor de forma a respeitar o 

distanciamento.  

 Iniciava a introdução da aula, alertando os alunos sobre a postura que deviam 

ter, as normas de segurança e os perigos relacionados consoante o espaço e a 

modalidade que estivéssemos a abordar, cumprindo sempre com as diretrizes da DGS.   

 Devido às atuais circunstâncias (Covid-19), foram acrescentadas novas regras, 

para além das regras de segurança e conduta já aplicadas em EF: 

✓ Obrigatório desinfetar as mãos à entrada e saída do espaço de aula; 

✓ Respeitar o distanciamento social e o uso de máscara. 

O sistema de regras e rotinas, elaborado desde o início do ano letivo foi bastante 

positivo, uma vez que os alunos compreenderam e assimilaram a importância da 

implementação destas regras, tendo em conta a segurança de todos os intervenientes. 

Quanto às regras propriamente ditas, aquela que causou mais incomodação, foi a 

habituação ao uso da máscara. A maioria dos alunos sentiam-se fatigados muito 

rapidamente, necessitando de aumentar os tempos de pausa para hidratação ou 



  

Relatório da Prática de Ensino Supervisionada 30 

 

simplesmente restabelecer o consumo de oxigénio no organismo, para tal tinham 

autorização para retirarem as máscaras desde cumprissem com o afastamento social. 

Ao longo de todo o ano, as instruções responsáveis pelo início de um novo 

exercício foram precisas, procurando sempre que os alunos assimilassem as 

informações transmitidas com clareza, permitindo dessa forma um desenrolar sem 

dúvidas/dificuldades dos exercícios em questão.  

Durante a introdução de qualquer tarefa, era sempre que possível, realizada uma 

demonstração, executada por um aluno ou pelo PE. Esta estratégia, permitia ao 

professor reforçar os critérios de êxito, referir alguns pontos chaves para o bom 

desenvolvimento do exercício, apresentar de forma clara aos alunos o que era 

pretendido e ao mesmo tempo, dar feedbacks corretivos com uma linguagem simples e 

adequada ao nível dos alunos.  

No decorrer das aulas, o PE focou-se inicialmente por uma fase de observação, 

com vista a uma eventual deteção de erros comuns à turma, optando neste caso pela 

utilização do feedback coletivo. Posteriormente, analisando o comportamento da turma 

após a intervenção e mediante as circunstâncias, avançava para novo feedback coletivo 

ou para o feedback individual, connsoante as dificuldades registadas pela turma. 

Sempre que possível, tentava aperfeiçoar a qualidade dos feedbacks pedagógicos, não 

só referindo os pontos negativos como reforçando os positivos de forma a aumentar a 

motivação dos alunos e o seu desempenho. 

O tempo despendido para a conclusão das sessões, tentou ser sempre reduzido, 

tendo em conta a duração despendida no início de cada exercício. O feedback fornecido 

ao longo de cada exercício, permitia que ao longo desses momentos as dúvidas se 

dissipassem. Durante esta troca de feedbacks, era incentivado que os alunos dessem 

as suas opiniões sobre as tarefas abordadas, procurando fortalecer não só a execução, 

mas também a compreensão de tudo o que era abordado. 

 

3.7.1.2. Gestão 

 

Segundo Aranha (2004), este campo relaciona-se com os procedimentos 

relativos à promoção de estruturas de organização e dos comportamentos do professor, 

que visam produzir elevados índices de envolvimento dos alunos com a matéria de 

ensino, como por exemplo a gestão das situações de aprendizagem, de organização, 

de transição e do comportamento dos alunos. Fundamentalmente, esta dimensão tem 

por âmbito as capacidades de o professor potencializar o tempo útil da aula.  
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Relativamento a este ponto, adotei algumas estratégias, tais como: chegar 

quinze minutos mais cedo ao espaço de aula, para preparar e organizar o material 

necessário para todos os exercícios no espaço de aula; realizar o plano de aula 

atempadamente à lecionação da aula, assim como, salientar todas as estratégias e 

normas de funcionamento para a aula decorrer como era pretendido. Antes do início da 

aula, tinha o material pronto, tanto para os exercícios que focavam os objetivos 

específicos, como de aquecimento para que quando os alunos chegassem não 

houvesse perdas de tempo na montagem desse material. No fim de cada exercício, se 

fosse necessário a remoção do material era pedida colaboração dos alunos, diminuindo 

assim as perdas de tempo. 

Com o desenrolar das aulas definiu-se sinais de atenção de forma a que os 

alunos consoante o objetivo do PE parassem as suas ações e escutassem as diferentes 

informações pretendidas. Relativamente ao FB transmitido era sempre claro e objetivo 

estando relacionado com a instrução.  

Durante o ano letivo, manteve-se sempre uma organização semelhante dentro 

de cada UD, estruturando a aula de forma repetitiva, mas inserindo variáveis nos 

objetivos indicados para cada exercício. Desta maneira, os alunos mantinham-se 

organizados, envolvidos e motivados, procurando acrescentar a nova informação 

transmitida pelo professor, mas mantendo e assimilando o transmitido anteriormente.  

Todo este processo foi uma grande ajuda para potencializar ao máximo o tempo 

útil das aulas. 

 

3.7.1.3. Disciplina 

  

A dimensão disciplina, refere-se aos procedimentos referentes à promoção de 

comportamentos adequados. Aborda todas as atitudes do docente que visam a 

alteração de condutas inapropriadas em condutas apropriadas. Esta dimensão está 

associada às capacidades do professor em modificar e promover comportamentos 

apropriados (Aranha, 2004).  

A postura apresentada nos momentos de instrução permite indicar o tipo de 

relacionamento que o professor procura ter com os alunos. Esta gestão do 

comportamento deve ser adaptada a cada turma, pois o ambiente demonstrado na aula 

depende da personalidade dos elementos que a compõe. 

Nas turmas que foram entregues à responsabilidade do PE, conseguimos 

encontrar duas realidades diferentes. Na turma do 7.º ano os alunos mostraram-se, 

desde cedo, motivados para a prática de atividade desportiva, apresentando poucos 
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comportamentos incorretos, o que permitiu apresentar uma postura calma e confiante 

por parte do estagiário e desenvolver uma relação de maior proximidade com os alunos.  

Na turma do 8.º ano não verificamos a mesma vontade e motivação por parte 

dos alunos o que obrigou ao professor estagiário criar estratégias para a promoção do 

gosto da disciplina de EF. O desenvolvimento de um clima positivo nesta turma, foi 

reforçado através de feedbacks positivos, transformando em desafios todas as tarefas 

propostas, mantendo os alunos envolvidos e empenhados na disciplina. Devido ao 

historial de comportamentos menos correto por parte dos alunos tive de adotar uma 

postura um pouco mais rígida e inflexível. 

Apesar desta diferença entre as turmas, com a criação desta “balança”, obtive 

um equilíbrio comportamental dos alunos, não apresentando comportamentos 

inadequados relevantes, ao longo de todo o ano letivo. 

 

3.7.1.4. Clima 

 

Esta dimensão, refere-se aos processos relacionados com a consumação de um 

ambiente humano. Visa os comportamentos do professor, que se relacionam 

diretamente com as interações e relações humanas, visando um clima de aula positivo, 

nomeadamente nas interações com os alunos e no entusiasmo do seu aperfeiçoamento. 

São sobretudo todos os procedimentos adotados pelo professor para conseguir um 

clima educacional agradável e positivo que fazem parte do âmbito desta dimensão 

(Aranha, 2004). 

O professor deve estar próximo do aluno, dentro e fora da sala de aula, através 

da promoção de um bom relacionamento, prevenindo assim comportamentos 

inadequados. Como referido anteriormente o estagiário foi adotando uma postura de 

proximidade em relação às turmas, mostrando-se totalmente disponível para ajudar os 

alunos em qualquer situação. 

Relativamente aos momentos de aula, durante os feedbacks, a estratégia 

passou sempre por primeiro reforçar os aspetos positivos e só depois focar a atenção 

naquilo que foi menos bem conseguido, permitindo assim um clima mais positivo entre 

professor e aluno, encorajado pelos elogios das boas ações.   

 

3.7.2 Feedbacks 

 



  

Relatório da Prática de Ensino Supervisionada 33 

 

“Após a realização de uma tarefa motora por parte de um aluno ou atleta, este 

deve, para que o seu desempenho seja melhorado, receber um conjunto de informações 

acerca da forma como realizou a ação.” (Rosado & Mesquita, 2011). 

 É, precisamente, neste domínio que surge o FB e, pedagogicamente, pode ser 

definido como um comportamento de reação do professor, verbal ou não, à resposta 

motora do aluno relacionada com os objetivos de aprendizagem. Possui uma índole 

informativa e motivadora, aliada à função de influenciar a qualidade da prestação 

motora, no sentido da concretização dos objetivos. Para além de ser um elemento da 

eficácia pedagógica do professor o FB constitui uma condição indispensável à 

aprendizagem (Aranha, 2004). 

Ao longo do EP o FB foi um dos principais motivos de reflexão por parte do 

estagiário com o grande objetivo de melhorar a sua intervenção perante a turma. Uma 

das grandes preocupações foi estar devidamente familiarizado e atualizado 

relativamente às diversas modalidades que foi abordando, estudando-as previamente 

com o intuito de ter na sua posse todas as informações necessárias para as transmitir 

de forma clara à classe, eliminando qualquer tipo de dúvidas. Um FB só pode ter 

qualidade se forem dominados pelo docente os conteúdos da matéria (Rosado & 

Mesquita, 2011). Importa anuir que a intervenção de caráter puramente apreciativo não 

acarreta nenhuma informação especifica em relação ao que se fez e ao que se deve 

executar de seguida para melhorar. Efetivamente, não basta dizer aos alunos se a 

execução é o não correta, é indispensável especificar depois o que é considerado 

correto ou incorreto e apontar o que fazer de seguida para melhorar (Rosado & 

Mesquita, 2011).  

Uma das principais dificuldades evidenciadas pelos alunos nos jogos desportivos 

coletivos, prendia-se com a tomada de decisão, apesar da aprendizagem da habilidade 

motora já estar dominada quando exercitada num contexto individual. Aqui, os FB´s, 

aquando da demonstração e aquando da prática, revelavam-se bastante profícuos pois 

incidiam apenas nos critérios de êxito preponderantes para a ação. Todavia, em 

situações de jogo reduzido ou formal os alunos tinham dificuldade em criar situações 

para expressar essas habilidades motoras. Posto isto, o PE percebeu que os FB´s 

teriam de ser ajustados ao contexto do exercício. Como tal, em contextos individuais 

manteve a estratégia de focar a sua intervenção nos critérios de êxito da execução dos 

movimentos ao passo que nos contextos coletivos optou por incidir a sua análise 

relativamente às ações a executar para potenciar o sucesso da habilidade. 

Não obstante, em qualquer das situações foi preocupação constante do 

estagiário dirigir FB aos alunos e observar a prática consequente a esse mesmo FB com 
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o intento de perceber se a correção anterior surtiu o efeito na nova execução para de 

novamente diagnosticar e prescrever novo FB se necessário (Rosado & Mesquita, 

2011). Estes ciclos de feedback para além de auxiliarem o aluno a melhorar a sua 

prestação motora tinham também como finalidade fazerem o aluno sentir-se 

acompanhado pelo professor, fazê-lo sentir-se parte integrante da aula, e não como um 

corpo estranho dentro da mesma, mantendo-o motivado para a realização da tarefa 

pois, como refere Bento (2003) “Sem motivos o homem não se põe em movimento”.   

“O feedback resulta, assim, de uma competência de tomada de decisões 

oportunas com base numa seleção e num processamento da informação pertinente 

recolhida durante uma observação formal ou informal, envolvendo não só a análise da 

resposta motora do aluno, mas também do ambiente em que ela se desenvolve.” 

(Rosado & Mesquita, 2011).  

Sendo assim, este processo de análise à prestação motora dos alunos 

envolvendo o diagnóstico dos erros e a prescrição do FB adequado para os corrigir, de 

certo modo, justifica a presença do professor na aula. Aqui, o professor revela todo o 

seu conhecimento específico não só sobre os modelos de execução das habilidades, 

mas também sobre o contexto onde se concretizam.     

 

3.7.3 Balanços 

 

 Fazer uma análise critica da própria atividade desenvolvida torna-se 

imprescindível para a melhoria do processo ensino. No caso da inexistência de um 

trabalho de reflexão suficientemente aprofundado torna-se impossível a avaliação dos 

alunos e da atividade pedagógica do professor, consequentemente sem o controlo 

constante da qualidade do ensino nenhum professor é capaz de assegurar a eficácia e 

a melhoria da sua prática pessoal (Bento, 2003). Foi principalmente ao nível da PES 

que o estagiário começou a ter a real perceção da importância da construção de 

reflexões sobre a sua própria conduta bem como sobre o seu planeamento.  

 Segundo Bento (2003) “A reflexão posterior à aula, o controlo e análise do 

processo de ensino e do rendimento dos alunos, constituem um domínio no qual se 

passa em revista a sua planificação e realização.”. A elaboração de balanços de aula e 

de UD tem como finalidade a análise dos resultados obtidos através da atividade, 

identificando as causas de sucesso ou insucesso da mesma mediante as estratégias 

previamente definidas.  

 Após o término de cada aula, havia um momento de diálogo entre o PC e o 

estagiário onde era analisada a prestação do professor estagiário na PES. Este período 
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de reunião revelava-se precioso aquando da realização do balanço de aula pois, o 

estagiário, para além da sua própria perceção tinha já em sua posse a opinião do PC 

acerca dos pontos positivos e negativos sobre a aula finda.  

Deste modo, o balanço de aula assume extrema importância pois é aqui que se 

inicia o planeamento mental da aula seguinte. As dificuldades reveladas pelos alunos 

devem ser alvo de uma análise minuciosa por parte do estagiário com o intuito de 

perceber a real natureza dessas mesmas dificuldades. Posto isto, analisam-se as 

estratégias adotadas avaliando se tiveram o efeito desejado, caso isso não se verifique, 

sugerem-se novas estratégias a pôr em prática na aula subsequente. Adicionalmente, 

a própria escolha de exercícios, os FB’s utilizados bem como o comportamento do 

docente devem ser alvo de reflexão. Por conseguinte, toda esta informação exposta no 

balanço de aula deve ser tida em conta na altura da realização do planeamento da 

próxima aula.  

“Sem uma reflexão posterior acerca das aulas, sem uma avaliação crítica do 

próprio trabalho, verifica-se imediatamente um retrocesso dos resultados em todos os 

aspetos do ensino: da aprendizagem, da docência, da sua planificação, preparação e 

realização.”(Bento, 2003). 

Seguindo esta linha de pensamento, todas as aulas foram alvo de uma avaliação 

critica por parte do estagiário com o desígnio de perceber se realmente se foi ao 

encontro do que estava previamente planeado. Para tal, em cada balanço de aula eram 

colocadas as três questões fundamentais: (1) Aconteceu aquilo que realmente devia ter 

acontecido? (2) O que não aconteceu e devia ter acontecido? (3) O que aconteceu e 

não devia ter acontecido?  

Mediante a resposta a estas três interrogações era possível perceber quais os 

comportamentos e estratégias a alterar para potencializar o processo de ensino. Não 

obstante, era também possível apurar os pontos positivos de cada aula, mantendo as 

estratégias definidas, inclusive fortalecendo-as.    

 Todavia, não só as aulas eram alvo desta avaliação critica por parte do 

estagiário. Finda a UD, eram analisados os resultados obtidos de acordo com as 

estratégias definidas aquando da sua conceção. Eram também, apresentadas 

propostas de manutenção e/ou de modificação de estratégias, visando a busca 

constante da mestria e do aperfeiçoamento contínuo, com o intento de garantir uma 

maior eficácia num futuro processo de ensino-aprendizagem.  
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4. Tarefas de Estágio de Relação Escola-Meio 

 

4.1. Projeto Maia  

  

 O Projeto Maia é um projeto de monitorização, acompanhamento e investigação 

em avaliação pedagógica. Este constitui-se como um esforço concertado a nível 

nacional no sentido de se iniciar um processo deliberado e pensado que, em 

colaboração com os Centros de Formação de Associações de Escolas (CFAE), com as 

direções dos Agrupamentos de Escolas e com os docentes, crie condições para que a 

avaliação pedagógica seja integrada nos processos de desenvolvimento curricular e, 

desse modo, se articule com o ensino e com a aprendizagem. 

 O propósito fundamental do Projeto Maia é contribuir para melhorar os processos 

de ensino, de aprendizagem e de avaliação pedagógica e, desta forma, desenvolver as 

ações que se impõem para que os alunos aprendam mais e melhor, com mais 

compreensão e com mais profundidade. 

 Toda a comunidade educativa do AEPG foi chamada a encarar a avaliação como 

um poderoso processo pedagógico, cujo propósito primordial foi o de ajudar os alunos 

a aprender, mas também ajudar os professores a ensinar. É necessário compreender 

que avaliar não é classificar, ainda que nos possa ajudar a fazê-lo com rigor, com sentido 

ético e com justiça.  

A avaliação, a aprendizagem e o ensino são três processos pedagógicos 

incontornáveis e fundamentais que devem ser devidamente compreendidos por todos 

os intervenientes nos sistemas educativos (e.g., docentes, gestores escolares, 

decisores políticos, encarregados de educação). A avaliação, em qualquer nível de 

ensino, só fará real sentido se estiver fortemente articulada, ou mesmo integrada, com 

o ensino e com a aprendizagem. Ou seja, a avaliação deve acompanhar todas as 

práticas pedagógicas e, em particular, os processos de ensino para que estes possam 

ser contínua e sistematicamente regulados e melhorados. Na verdade, o principal 

propósito da avaliação pedagógica é estar ao serviço da melhoria das aprendizagens e 

do ensino. Dito de outra maneira, a avaliação, antes do mais, tem de estar ao serviço 

de quem aprende. Tem de ser um processo orientado para a inclusão dos alunos, isto 

é, para a sua plena integração nas escolas e no sistema educativo.  

A avaliação não pode nem deve ser encarada como um processo isolado ou 

desligado do currículo e do desenvolvimento curricular. Nestes termos as conceções e 

práticas de avaliação estão intimamente associadas às conceções curriculares e, 

concomitantemente, às conceções que se sustentam acerca do ensino e da 
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aprendizagem. Isto significa que o entendimento que temos sobre a educação em geral 

e sobre o papel das escolas, assim como as nossas ideias sobre a aprendizagem e o 

ensino, influenciam fortemente o que pensamos acerca da avaliação das aprendizagens 

e das suas práticas. Estas são ideias que deverão orientar as tomadas de decisão a 

qualquer nível dos sistemas educativos, desde o nível político, passando pelo nível da 

administração da educação, até ao nível pedagógico no contexto das escolas e das 

salas de aula. 

 A avaliação é um processo deliberado, sistemático e contextualizado de recolha 

de informação que permite compreender o que os alunos sabem e são capazes de fazer 

em cada momento. Essa informação é normalmente obtida pelos professores através 

de observações do trabalho desenvolvido, de conversas mais ou menos informais, de 

provas, de pequenos relatórios, de comentários críticos acerca de um problema que se 

resolveu ou de um livro que se leu. Esta diversidade de processos de recolha de 

informação é fundamental, porque contribui para que se alcance o rigor que toda a 

avaliação deve ter. É bom lembrar que a informação obtida serve para ajudar alunos e 

professores a tomarem as melhores decisões quanto ao curso que deve ser dado à 

aprendizagem e ao ensino. Por isso mesmo é muito importante que ela tenha a melhor 

qualidade possível.  

 Relativamente ao projeto Maia e à disciplina de EF. Esta já vinha a ser avaliada 

tendo em conta as diretrizes agora enunciadas pelo projeto Maia através dos seus vários 

Domínios (Cognitivo, Sócioafetivo e Psicomotor), demonstrado que os profissionais de 

EF do país já estavam alertados para a necessidade de fazer com que os alunos saibam 

estar, saibam fazer e saibam como se faz. 

 

4.2. Desporto Escolar 

 

O desporto escolar, tem como objetivo estimular a prática de atividade física e 

de formação desportiva como meio de promoção do sucesso dos alunos, de estilos de 

vida saudáveis, de valores e princípios associados a uma cidadania ativa (fonte site 

Desporto Escolar).  

Durante o ano letivo 2020/2021 no Agrupamento de Escolas de Pedrógão 

Grande, decorreram três grupos/equipa, que competiam nas seguintes modalidades: 

BTT (misto); Ultimate Frisbee (multiactividades mistas) e Futsal masculino (infantis sub 

13). 

No início do ano letivo, como parte integrante do mestrado que estou a 

frequentar, tive de escolher uma modalidade de entre as várias opções do Desporto 
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Escolar (DE), oferecidas pela. Confesso que quis optar por quase todas, caso o horário 

me permitisse, mas como era inviável, acabei por escolher o Futsal. 

 Com esta modalidade escolhida e com a compatibilidade de horário, quis 

começar a frequentar os treinos imediatamente. Os treinos realizavam-se duas vezes 

por semana, todas as quartas, das 13:10 horas às 14:40 horas e todas as sextas das 

13:10 às 14:00. 

 As minhas funções basearam-se na realização de todos os treinos, assim como 

na captação de alunos e na formação de alunos-árbitros para a modalidade de Futsal. 

Infelizmente, devido à Covid-19, as concentrações de Futsal foram suspensas. 

A primeira preocupação, foi captar atletas através da afixação de cartazes e pela 

divulgação junto dos restantes professores de Educação Física da escola. Esta etapa 

começou logo na segunda semana de aulas, culminando com o primeiro treino a ser 

realizado a 30 de setembro de 2020. 

Neste primeiro treino, houve a necessidade de explicar as Orientações para o 

Desporto Escolar face à Covid-19, em relação aos cuidados que os alunos tinham que 

obrigatoriamente cumprir, assim como, as concentrações do DE (canceladas devido à 

Covid-19).  

Regras a ser implementadas para a prática do Futsal, devido à Covid-19 

• Desinfeção de todo o material antes do treino começar; 

• Desinfeção das mãos e obrigatoriedade do uso da máscara na parte inicial do 

treino, (Instrução) assim como da manutenção do distanciamento social (3metros); 

• Realização, no máximo tempo possível, do treino com a máscara devidamente 

colocada, caso sinta dificuldades e desde que cumpra com o distanciamento 

social poderá retirar a máscara. 

• Sempre que o treino esteja parado para instruções, ou que obrigue os alunos a 

estarem perto uns dos outros é obrigatório o uso da máscara (exceção se 

estiverem a mais de 3m de distância uns dos outros); 

• Antes dos jogos reduzidos ou formal, os alunos voltam a desinfetar as mãos; 

• No fim do treino, as máscaras devem de estar devidamente colocadas e voltam a 

fazer a lavagem/desinfeção das mãos); 

Nota: O uso constante ou não da máscara durante os treinos está diretamente 

relacionada com os casos de Covid-19 na região 

 

 Durante esta fase, e tendo em conta as orientações para a prática de desportos 

de risco como era o caso do Futsal, houve a preocupação de tornar os treinos bastante 

lúdicos e técnicos para aliciar os atletas, que apareciam. Deste modo a permanência no 
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grupo de equipa tornava-se mais interessante para os alunos. De uma forma geral, 

penso que tive êxito, na medida em que, inscreveram-se cerca de 8 atletas numa 

primeira fase, sendo que mais tarde, contámos com a inscrição total de cerca de 16 

atletas, dois deste do escalão de iniciados.  

Na fase seguinte, passei a explicar as diferentes regras do futsal, bem como os 

elementos técnico-tático básicos. À medida que os alunos foram melhorando estes 

aspetos, fui introduzindo exercícios mais específicos. Para facilitar o ensino e para tornar 

as sessões com um carácter mais lúdico, resolvi realizar quase sempre nas sessões, 

jogo reduzido ou formal em sistema de eliminação em que a equipa derrotada fazia 

treino técnico individual, aumentando a competitividade e o empenho dos alunos, 

prevalecendo sempre as regras do fair play desportivo. 

No que diz respeito ao material, a escola estava fornecida de bolas e coletes. No 

entanto, o espaço disponível era exclusivamente o campo exterior visto que o pavilhão 

se encontrava encerrado devido à Covid-19. Este facto, foi um fator negativo, pois 

prejudicou em parte a realização de alguns treinos, devido às más condições 

climatéricas.  

Devido à Covid-19, foi necessário desinfetar constantemente o material e as 

mãos, usar máscara e a manter o distanciamento social. Para além destas 

condicionantes, ainda havia o cancelamento das concentrações do DE. Factos esses, 

que faziam com que os alunos, treinassem apenas pelo prazer de jogar Futsal e pela 

melhoria das suas capacidades. 

Uma vez que era o único PE a lecionar na escola, consequentemente todas as 

sessões de treino do grupo de equipa foram da minha responsabilidade.  

Ao longo dessas sessões foi necessário desenvolver muitas relações 

interpessoais, tendo em conta as realidades distintas dos alunos que me foram 

atribuídos, conseguindo basear sempre essas relações no trabalho e na evolução 

desportiva, autonomia e na reflexão daqueles alunos, sendo sempre o líder no que diz 

respeito a esse tipo de atitudes.  

O facto de ter sido atleta federado de Futebol e ter vários anos de experiência 

como treinador de escolas de futebol (Pestinhas) fez com que fosse fácil abordar o futsal 

e ajudar na evolução técnico-tática dos alunos. 

Chegado ao final do ano, é gratificante ver a evolução dos alunos em todos os 

domínios, desde a relação individual com a bola, passando pela ocupação racional do 

espaço e terminando no espírito de entreajuda dos alunos. Mas, o domínio que mais me 

fascinou, foi a capacidade de sacrifício/superação que os alunos demonstraram ao 

longo do ano.  
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Este contexto permitiu assimilar muitas das competências previamente 

transmitidas, sendo responsável por uma nova forma de estar como professor, tentando, 

mesmo sem a competição (devido à Covid-19), manter o grupo unido e coeso, na 

procura do êxito coletivo e individual. 

Por último, é de referir, que todos os alunos inscritos e a quem leciono a 

modalidade, são bastante simpáticos e têm vontade de aprender, evidenciando um 

esforço notável no sentido de perseverança. Foram raros os treinos em que faltavam e 

aplicam-se imenso na realização dos exercícios, tentando melhorar a cada semana que 

passava, mesmo sabendo que não existiam concentrações no Desporto Escolar. 

 

4.3. Atividades Extracurriculares 

 

4.3.1. Participação no Plano Anual de Atividades 

 

Colaborei na dinamização das Atividade do Plano Anual de Atividades (PAA) do 

grupo disciplinar de Educação Física “Gincana de Bicicletas”; “FlashMob” ( Dia 

Internacional da Dança) e “Passeio de Bicicleta à Praia Fluvial do Mosteiro” assim como 

participei no Pé de Dança e na Recriação do Foral de Pedrógão Grande de 1206. 

A Gincana de Bicicletas, foi uma atividade orientada para os alunos do 2.º e 3.º 

ciclo onde os participantes demonstravam a sua pericia com a bicicleta, realizando um 

circuito com vários desafios sempre em cima da bicicicleta, participei na idealização do 

percurso e na divulgação junto dos alunos 

No FlashMob juntamente com o grupo de Educação Física criamos a coreografia 

(On Our Way)  para aplicar no dia Internacional da Dança (29 de Abril) onde todas as 

turmas do 2º e 3.º ciclo participaram, cumprindo com as regras da Direção Geral de 

Saúde (DGS), participei na criação da coreografia, nos vários ensaios realizados com a 

comunidade e no dia da atividade. Nos tempos pandémicos que vivemos em que a 

maioria das atividades têm sido canceladas, a realização desta atividade revelou-se 

como um momento vibrante e de grande emoção por estarmos juntos a fazer parte de 

algo, também foi a sua estreia no PAA da Escola. Esta atividade foi gravada e publicada, 

na página do Munícipio e na página do AEPG.   

O Pé de Dança - Musicas tradicionais foi uma atividade dinamizada pela docente 

de música Paula Santo para todas a comunidade escolar, que mais uma vez voltaram 

a participar e a transformar um dia normal, num dia para mais tarde recordar, 

demonstrando que a música e a dança cohabitam em harmonia contando com a 

participação do grupo de Educação Física, estando presente nos ensaios e na 



  

Relatório da Prática de Ensino Supervisionada 42 

 

realização da atividade. Esta atividade foi gravada e publicada no Twinspace do projet 

DAC “Can we save our Planet?”. 

Participei ainda na Recriação do Foral de Pedrógão Grande de 1206, com a 

participação dos Saltimbancos (7 elementos do 7.ºB, 2 elementos do 7.ºA), ensaiando 

e coreografando um pequeno grupo de ginástica para todos, envolvendo os vários 

ramos da ginástica: rítmica (fitas), acrobática (figuras acrobáticase) e solo.  Esta 

atividade também foi gravada e publicada quer na página do Munícipio, quer na página 

do AEPG.   

Finalizando este ano letivo, tenho que realçar o fantástico trabalho que o grupo  

de Educação Física fez, desde o planeamento, passando pela execução e na avaliação 

de todas as atividades. Tendo em conta o contexto pandémico em que vivemos o mais 

fácil seria não realizar qualquer atividade, no entanto e mesmo sabendo das restrições 

que a pandemia exigia, o grupo de Educação Física do AEPG fez questão de 

demonstrar que é possivel continuar a participar e a inovar nas atividades do PAA. 
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5. Considerações Finais 

 

O “choque de realidade”, é uma expressão que traduz o impacto 

sofrido pelo professor no início da carreira e corresponde ao desencanto entre o que o 

professor idealizou durante o período de formação e a realidade nua e 

crua, que este encontra diariamente em contexto de trabalho (Almeida, 2009).  

Tal como o referido autor citou, pela segunda vez na minha carreira, senti este 

“choque”. A primeira, deu-se nos primeiros anos de carreira, após a minha a licenciatura 

em Professores do Ensino Básico, variante Educação Física. Quando cheguei à Escola, 

deparei-me com a responsabilidade de ter um grupo de alunos (1.ºciclo), que dependiam 

exclusivamente de mim para adquirirem conhecimentos e competências para a sua vida 

futura.  

Nessa altura, senti que apesar de ter tido ótimos professores e ter realizado 

estágios pedagógicos muito bem conseguidos, não tinha a mesma qualidade dos 

docentes (com muitos anos de serviço) que lecionavam ao meu lado. Admito, que 

precisei da ajuda deles em diversos momentos e compreendi que apesar de ter 

concluído o curso, a aprendizagem nunca acabaria, conclui também, que o Ensino 

Superior é uma biblioteca universal que abre a porta para o conhecimento. Se quiser 

ser um melhor profissional, tenho que constantemente estar recetivo à aprendizagem, 

ser um livro aberto à receção de ideias e de conteúdos, com espaço para acrescentar 

mais sabedoria. 

Curiosamente e após 16 anos de experiência como docente, voltei a sentir 

novamente o “choque da realidade”. Este EP, trouxe-me uma realidade que não estava 

habituado, a de lecionar no 3.º ciclo. Esta realidade mostrou-se para mim bastante 

diferente em relação à realidade a que estava habituado (1.º e 2.º ciclo). Não sei se esta 

diferença, deriva da Pandemia Covid-19 ou é própria da fase de desenvolvimento em 

que se encontram os alunos. Encontrei alunos do terceiro ciclo, com pouca aptidão para 

o desporto e principalmente com falta de entusiamo, algo que, nunca tinha sentido 

nestes anos todos de experiência, quer em contexto de ensino quer em contexto de 

treino (futebol, natação, ginástica). Esta situação, obrigou-me a sair da minha zona de 

conforto, obrigou-me a investir muito mais tempo e empenho na procura de modificar a 

motivação de diversos alunos face à EF.  

Sempre de forma consciente e empenhado, superei todas as adversidades que 

foram surgindo, de forma a evitar e minimizar quaisquer falhas ou erros no processo de 

ensino-aprendizagem. Em todas as atividades proporcionadas, umas mais exigentes 

que outras, tentei sempre, respeitar a individualidade e os ritmos de aprendizagem de 
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cada aluno, adaptando-as às capacidades motoras e ao grau de motivação de cada um, 

sempre com o objetivo de promover um desenvolvimento eficiente das competências 

específicas da disciplina de EF. 

Durante o desenrolar da minha atividade profissional, procurei sempre fomentar 

nos alunos o gosto pela prática regular de atividade física, fazendo-os perceber a 

importância de uma manutenção geral, quer seja física, psicológica ou social, durante a 

sua vida. Procurei também, desenvolver um processo de ensino-aprendizagem 

diferenciado e diversificado, onde os alunos são agentes ativos em todo este processo, 

com vista à consolidação e aquisição de novos conhecimentos e competências práticas 

nas suas várias dimensões. Durante todo este processo, transmiti e incuti atitudes e 

valores indispensáveis à formação cívica e sócio afetiva de cada aluno, isto é, procurei 

promover o respeito, a compreensão, a amizade, a solidariedade e a tolerância, a 

autossuperação, a liderança, a autonomia, a capacidade de trabalhar em grupo, a 

resiliência, o saber lidar com os êxitos e os fracassos. Todos estes aspetos foram 

trabalhados e vividos pelos alunos, de forma muito específica e particular na disciplina 

de EF, e todos eles fundamentais para a vida em sociedade. 

No seguimento do que foi exposto anteriormente, devo referir as constantes 

chamadas de atenção e a visível carência afetiva, que uma parte considerável dos meus 

alunos, demonstram. Aqui assumo um papel de, para além de professor, pessoa que 

está disponível para os ouvir e apoiar e se for caso disso, ajudar ou procurar ajuda 

especializada, dependendo da situação. Até à data, tem sido muitos os alunos que viram 

em mim alguém que os poderia ajudar e para alguns só o facto de os ter ouvido, já 

ajudou nas suas atitudes. Este é, cada vez mais, um ponto fundamental em que todo o 

profissional docente tem de estar alerta, diria mesmo, toda a comunidade educativa. 

Esta disponibilidade poderá fazer toda a diferença no rumo e no sentido que o aluno 

dará à sua vida. 

Resumidamente, no presente ano letivo, organizei as atividades letivas utilizando 

várias metodologias, de acordo com os níveis de ensino que lecionei. Para melhorar a 

minha atividade letiva construi os meus próprios materiais pedagógicos, atendendo às 

características das minhas turmas, aos conteúdos a lecionar e à diferenciação 

pedagógica. Criei grelhas de observação e de registo, onde os alunos tinham de registar 

os resultados obtidos nos exercícios propostos, monitorizei através de filmagens e 

apliquei a ficha de autoavaliação nos três períodos. Durante as atividades letivas, tentei 

ser mais criativo e dinâmico na abordagem das modalidades, através de trabalho em 

circuito, visionamento de vídeos, utilização de cartazes, jogos lúdicos, torneios e 

trabalhos de grupo, para que os alunos consolidassem alguns valores do desporto, 
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como trabalho em equipa, interajuda, solidariedade e fair-play. Ao longo das aulas, a 

minha atitude foi sempre de proximidade com os alunos, como forma de conhecer as 

suas dificuldades, a fim de que a minha intervenção fosse mais bem-sucedida.  

Quanto ao Ensino à Distância, foi uma tarefa herculeana, em primeiro lugar a 

necessidade de reestruturar todo o planeamento (plano anual, UD e PA), em segundo 

lugar reestrurar/recriar e aplicar as aulas práticas do ensino presencial para aulas de 

ensino à distância, E em terceiro lugar ter que fazer tudo isto, estando sozinho em casa, 

com dois filhos menores (7 e 12 anos) também eles a ter aulas online. Durante este 

confinamento optei, por dar as aulas síncronas de modo a conseguir visualizar e 

acompanhar a realização das tarefas por parte dos alunos. Criei desafios semanais de 

atividade física, direcionados para a coordenação, flexibilidade e força, assim como 

jogos interativos de atividade física (Roleta da Atividade Física, Cartas Aleatórias, Caixa 

Mágica, etc.). 

Promovi a autoavaliação, heteroavaliação e reflexão crítica do trabalho 

desenvolvido, o que permitiu apreciar e melhorar os seus desempenhos. Recorri, com 

frequência a reforços positivos, aos alunos com mais dificuldades sempre que estes 

manifestavam sucesso na execução de tarefas.  

Neste sentido, posso afirmar que a minha prestação como docente não se cingiu 

apenas à sala de aula, passou também pela dinamização de atividades do PAA da 

escola, promovendo, organizando e participando nas mesmas, sejam elas internas ou 

externas, desenvolvidas por mim ou pelo grupo de EF do AEPG, contribuindo assim, 

para alcançar os objetivos da disciplina de EF, para a defesa dos interesses da escola. 

Todo o ano de EP, representou para mim uma oportunidade única de formação, 

onde finalmente pude aplicar todos os conhecimentos e ensinamentos, adquiridos ao 

longo destes 16 anos de profissão. Esta etapa de formação foi um marco na minha vida, 

uma vez que me habilitou a exercer a profissão que sempre desejei e a completar uma 

formação que julgava academicamente incompleta. 

Apesar de não ter sido fácil alcançar este objectivo, é com muito gosto que afirmo 

a sua importância, para a minha vida profissional. 

Acredito, que sou melhor professor do que era, que estou mais preparado para 

os desafios que se apresentam nesta renovação do Ensino em Portugal. 

Para aqueles que acreditam no ensino, que amam a sua profissão como eu, 

nada é mais importante do que saborear a vitória do saber… 

 

A todos aqueles, que me ajudam a escalar a montanha da sabedoria, agradeço do 

fundo do meu coração e a vós, dedico a imagem de um homem realizado e feliz. 
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Nuno Soares 
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Anexo II Planificação Ensino Básico por Conteúdos 
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Anexo III Plano de Contingência Educação Física AEPG 

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE PEDRÓGÃO GRANDE 

Educação Física | Plano de Contingência | 2020/2021 

 

O presente documento orientador sobre a realização, em regime presencial, das aulas 

práticas de Educação Física (EF) e Desporto Escolar (DE), foi elaborado de acordo com 

as orientações para a realização em regime presencial das aulas práticas de educação 

física da Direção-Geral da Educação (DGE), tendo por base a Orientação n.º 030/2020 

da Direção-Geral da Saúde (DGS), as sugestões apresentadas pela Sociedade Portuguesa 

de Educação Física (SPEF) e o Conselho Nacional de Associações de Profissionais de 

Educação Física e Desporto (CNAPEF) e do Plano de Contingência do Agrupamento de 

Escolas de Pedrógão Grande. 

 

Enquadramento 

O desenvolvimento curricular da disciplina de EF far-se-á tendo em consideração o 

disposto na Resolução do Conselho de Ministros n.º 53-D/2020, de 20 de julho, ou seja, 

em regime presencial, implicando a necessidade de serem adotadas um conjunto de 

medidas preventivas, designadamente:  

a) Privilegiar os espaços exteriores para as práticas letivas em EF (Recursos Espaciais);  

b) Promover a lavagem e/ou desinfeção das mãos dos alunos, professores, assistentes 

operacionais, ou outros à entrada e à saída das instalações desportivas ou de outros 

locais onde decorra a prática de desporto, com recurso a água e sabão ou, em 

alternativa, desinfetar as mãos com solução à base de álcool;  

c) Promover a adoção de estratégias e metodologias de ensino que privilegiem o 

respeito pelo distanciamento físico de, pelo menos, três metros entre alunos, de 

acordo com a Orientação n.º 030/2020, da DGS, para a prática de exercício físico, 

diligenciando no sentido da adequação e adaptação das tarefas propostas em contexto 

de aula;  

d) Evitar a partilha de material (Recursos Materiais), sem que seja higienizado entre 

utilizações;  
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e) Identificar as aprendizagens que necessitem de recuperação e consolidação, em 

função da suspensão das atividades letivas presenciais no final do ano letivo anterior, 

refletindo-as na planificação da disciplina.  

f) Na situação de transição para o “Regime Misto”, sugere-se que na disciplina de 

Educação Física, pela sua característica claramente prática, sejam privilegiadas as 

atividades presenciais.  

 

Proteção Individual 

Aplicando-se o Princípio da Precaução em Saúde Pública, é recomendado o uso de 

máscara por todos os elementos que utilizem espaços fechados ou abertos afetos à 

lecionação da disciplina de Educação Física, como medida de proteção adicional ao 

distanciamento físico recomendado, à higiene das mãos e à etiqueta respiratória.  

● Alunos: obrigatório o uso de máscara, na entrada e saída das instalações. Dispensa 

da obrigatoriedade do uso de máscara durante a realização de exercício físico;  

● Professores de Educação Física: Dispensa da obrigatoriedade do uso de máscara 

apenas durante a lecionação de períodos de sessões de exercício que impliquem 

realização de exercício físico; 

● Assistentes Operacionais: uso obrigatório de máscara. 

Recomendações adicionais: 

● Reforço dos recursos humanos (assistentes operacionais) nos espaços dedicados à 

prática da disciplina de Educação Física e Desporto Escolar. 

● Reduzir o nº de alunos/turmas em simultâneo no mesmo espaço. 

● Desfasamento das entradas e saídas dos alunos nos espaços dedicados à prática da 

atividade física; 

● Interditar o acesso à máquina de venda livre existente no pavilhão gimnodesportivo 

e piscina municipal, por parte dos alunos, para evitar aglomerações e toques em 

superfícies partilhadas por elementos exteriores à escola; 

 

● Incentivar os alunos a serem portadores do seu próprio kit de proteção; 
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● Colocação de dispositivos com soluções de limpeza das mãos à base de álcool nas 

instalações desportivas; 

● Providenciar dispositivos portáteis/móveis com soluções de limpeza das mãos à base 

de álcool, para utilização onde decorram as atividades desportivas (ex: pista de 

atletismo, parque radical, parede de escalada, campo de ténis, campo exterior da 

escola, etc.); 

 

Recursos Espaciais 

No respeito pelas regras de prevenção e controlo da doença disponibilizadas pela DGS, 

assim como de outras medidas de higienização e controlo ambiental, a organização dos 

recursos espaciais afetos à disciplina de EF deve valorizar os seguintes pressupostos:  

● Garantir a existência de circuitos no acesso às instalações desportivas e, sempre que 

possível, preconizar a circulação num só sentido, evitando o cruzamento entre 

pessoas;  

● Promover a utilização de calçado exclusivo no acesso às instalações desportivas;  

● Identificar os espaços que necessitem de ser reconfigurados em função das regras 

de utilização, reposicionando ou até mesmo removendo equipamentos existentes, 

de forma a assegurar o distanciamento físico recomendado entre os alunos, 

durante a prática de atividade física;  

● Promover a delimitação de áreas de prática, de modo a orientar o posicionamento 

dos alunos (ex.: marcações no chão, linhas delimitadoras, etc.);  

● Dar orientações aos alunos sobre como circular em segurança, praticando com os 

mesmos as transições entre espaços;  

● Nos casos em que as aulas decorram em espaços fechados, deve ser assegurada nos 

intervalos e, sempre que possível, uma boa ventilação natural, através da abertura 

de portas ou janelas, nos dias com menor calor. Pode também ser utilizada 

ventilação mecânica de ar (sistema AVAC- Aquecimento, Ventilação e Ar 

condicionado), nos casos em que tal seja possível. Nestes casos, deve ser garantida 

a limpeza e manutenção adequada, de acordo com as recomendações do fabricante, 

e a renovação do ar dos espaços fechados, por arejamento frequente e/ou pelos 

próprios sistemas de ventilação mecânica.  
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● Assegurar a limpeza e higienização dos espaços e equipamentos utilizados, entre 

aulas, de acordo com as orientações nº 014/2020 e 030/2020, da DGS.  

 

Balneários, chuveiros/cabines de duche, sanitários e bebedouros 

- A utilização dos balneários é permitida apenas se for possível assegurar as condições 

de distanciamento físico, higienização, limpeza e desinfeção preconizadas na Orientação 

n.º 014/2020 da DGS.  

Por serem espaços de uso comum e com superfícies de contato frequente, os balneários 

devem ser sujeitos a um aumento da frequência de limpeza e higienização.  

- É recomendada também a limpeza, higienização e desinfeção dos cacifos, cabides, 

chuveiros/cabines de duche e instalações sanitárias, após cada utilização.  

- A utilização de balneários e chuveiros/cabines de duche deve considerar as seguintes 

recomendações:  

a) Caso disponham de alternativa, os utilizadores devem evitar a utilização dos 

balneários e/ou chuveiros/cabines de duche das instalações;  

b) Deve ser garantida a utilização de cabides nos balneários que permita o 

distanciamento físico de dois metros entre utilizadores;  

c) Deve ser garantida a utilização de chuveiros/cabines de duche que permitam 

o distanciamento físico de pelo menos dois metros entre utilizadores;  

d) Os circuitos de circulação de funcionários e utilizadores devem, sempre que 

possível, preconizar a circulação num só sentido, evitando o cruzamento entre 

pessoas;  

e) Assinalar de forma visível quais os cabides, cacifos e chuveiros/cabines de 

duche que podem ser utilizados.  

-Nos balneários guardar uma distância mínima de 2 (dois) metros, tanto na zona do 

vestiário como nos chuveiros; 

- Não disponibilizar bebedouros, optando por dispensadores de água para enchimento 

de recipiente individual, sem tocar no bocal do dispensador.  

Os vestiários e os balneários, pela natureza da interação que aí se estabelece, suscitam 

ainda as seguintes medidas de precaução: 
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● Evitar que a roupa ou os equipamentos desportivos entrem em contacto com os 

equipamentos ou roupa de outros utentes; 

● Evitar contacto físico e proteger outros utentes de tosse ou espirros; 

● Evitar acumulação simultânea de utentes, aguardando um pouco para evitar 

grande acumulação no mesmo tempo e no mesmo espaço; 

● Reduzir a quantidade de duches em utilização simultânea, sendo aconselhável a 

não utilização de duches sempre que tal seja possível; 

● Em níveis mais elevados de alerta, poderá vir a ser suspensa a utilização de 

duches, ainda que as atividades sejam mantidas, sendo aconselhado aos utentes 

que o duche seja tomado em casa. 

Nota: Na medida do possível devem ser disponibilizadas folhas de registo, assinadas 
pelos funcionários que executam as tarefas de desinfeção, com a indicação de data e 
hora. 

 

Recursos Materiais 

A identificação do material afeto à disciplina de EF deve ser devidamente catalogada 

(ex.: Inventário do Material Desportivo) e a sua organização deve ainda privilegiar a 

adoção de rotinas de manuseamento e de higienização, de consulta acessível para todos 

os elementos envolvidos (professores, alunos e assistentes operacionais).  

Todos os materiais e equipamentos utilizados devem ser submetidos a limpeza e 

desinfeção, nos termos da Orientação n.º 014/2020 e da Orientação n.º 030/2020 da 

DGS, nomeadamente materiais que possam ser partilhados. Por isso, é essencial serem 

garantidas medidas rotineiras de higiene das superfícies, dos materiais e dos objetos, de 

forma a reduzir o risco de contágio: 

a) Aumentar a frequência da limpeza e desinfeção, com recurso a produtos e de acordo 

com as técnicas recomendadas pela DGS;  

b) Limpar e desinfetar as superfícies laváveis não porosas de equipamentos de uso 

comum (tais como bolas, raquetas, volantes, objetos gímnicos portáteis, etc.), no início 

do dia, antes e depois de cada utilização, com recurso a agentes adequados;  

c) Limpar e desinfetar as superfícies porosas, como pegas de equipamentos revestidas 

com película aderente, antes e depois de cada utilização, e descartar a película ao final 

do dia.  
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Circuitos / Circulação 

*Colocar esquemas de circulação no pavilhão e nos balneários… 

 

 

 

 

 

Orientações para o funcionamento da Educação Física no AEPG 

● Todos os valores (telemóveis, relógios, fios, pulseiras, brincos, etc.) deverão ficar na 

sala da turma; 

● Os alunos só poderão entrar nas instalações desportivas na presença do professor 

após higienizarem as mãos; 

● Os alunos deverão entrar nas instalações desportivas com a máscara devidamente 

colocada e apenas poderá ser retirada quando o professor de Educação Física 

indicar; 

● Os alunos devem ser portadores de uma pequena mochila/mala, devidamente 

identificadas com o nome do/a aluno/a, onde trazem o calçado limpo a utilizar no 

pavilhão desportivo, roupa para trocar (t-shirt/meias/roupa interior) e a sua 

garrafa/cantil individual devidamente identificado.   

● A entrada no balneário é regulada pelo professor de Educação Física e pelos 

funcionários do pavilhão; 

● Cada aluno ocupará o lugar numerado no balneário que lhe for destinado, o qual irá 

manter durante todo o ano letivo;  

● Dentro dos balneários os alunos deverão guardar uma distância mínima de 2m; 

● O calçado usado no exterior, depois de retirado, deverá ser guardado dentro de um 

saco plástico identificado e colocado no local indicado no balneário. No caso de as 

 



  

Relatório da Prática de Ensino Supervisionada 58 

 

aulas serem realizadas em recintos exteriores, não haverá necessidade de trocar as 

sapatilhas; 

● Para o recinto da aula, os alunos deverão fazer-se acompanhar da sua garrafa/cantil 

de água; de uma capa plastificada específica para máscaras, devidamente 

identificada; de uma toalha de mãos e de um kit de desinfeção. Cada aluno irá 

colocar estes pertences dentro de um saco identificado, o qual será colocado num 

local específico e numerado, que será o mesmo durante todo o ano letivo; 

 

NOTA: conhecimento aos alunos, professores, funcionários, pais e encarregados de educação do AEPG. 

 

Agrupamento de Escolas de Pedrógão Grande, 10 de setembro de 2020 

O Grupo de Educação Física 

A.E.P.G. 
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Anexo IV Planeamento Anual 

Versão 1 - setembro de 2020 
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Versão 2 - fevereiro de 2021 
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Anexo V Unidade Didática 

Planeamento Geral 

 

Planeamento por Conteúdos 
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Anexo VI Planos de Aula  

Ensino Presencial 
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Ensino à Distância 
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Anexo VII Planos de treino Desporto Escolar 
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Anexo VIII Instrumentos utilizados no Estudo de Turma 

Ficha Individual do Aluno 
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Tabela de Valores de Referência FiTescola 

 

 


