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RESUMO 

 

O objetivo deste estudo foi identificar a perceção dos diferentes agentes envolvidos no do 

estágio pedagógico, quanto aos critérios e parâmetros de avaliação do curso de mestrado em 

ensino de Educação Física nos Ensinos Básico e Secundário.  

Participaram 94 indivíduos, sendo 9 professores supervisores [7 do género masculino, 42,7 (+ 

4,8) anos e 2 do género feminino, 38 (+ 15,5) anos]; 22 orientadores cooperantes [14 do 

género masculino, 41,8 (+ 5,3) anos e 8 do género feminino, 43 (+ 1,7) anos]; e 63 

professores estagiários [34 do género masculino, 24,6 (+ 1,5) anos e 29 do género feminino, 

24,1 (+ 2,1) anos]. 

Foi utilizado um inquérito especificamente elaborado pelo autor, de acordo com os objetivos e 

propósitos de pesquisa. Os dados foram analisados através do programa SPSS (versão 17.0), e 

com o propósito de comparar as perceções dos diferentes grupos de indivíduos recorremos ao 

teste t para as amostras independentes. O nível de significância foi estabelecido em 0,05. 

Do ponto de vista dos supervisores e orientadores, os resultados sugerem alguns impactos 

negativos e positivos no exercício da função dos formadores, no que diz respeito á orientação 

e formação dos mesmos, como também a inexistência de uniformização para se conseguir 

trabalhar de forma justa e exequível, visto que muitos resultados apontaram para um 

desequilíbrio nos parâmetros e critérios de avaliação. Quanto aos estagiários, estes foram da 

opinião que o estágio pedagógico constitui uma experiência enriquecedora, sendo visto como 

um momento único, que permite a experiência e vivência de uma forma próxima da realidade 

e uma oportunidade de praticarem a sua atividade socioprofissional, com o apoio e supervisão 

pedagógica de tutores e professores mais experientes.  

 

Palavras-chave: Estágio pedagógico, supervisão, orientação, formação, avaliação, prática. 
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ABSTRACT 

 

The objective of this study was to identify the perception of the different agents involved in 

the teaching practice, regarding the criteria and evaluation parameters of the master program 

in Teaching Physical Education in Primary and Secondary Education.  

94 individuals participated, 9 teachers supervisors [7 males, 42.7 (+ 4.8) years and 2 females, 

38 (+ 15.5) years], 22 guiding cooperating [14 males, 41 8 (+ 5.3) years and 8 females, 43 (+ 

1.7) years] and 63 trainee teachers [34 males, 24.6 (+ 1.5) years and 29 females, 24.1 (+ 2.1) 

years]. 

We used a survey specifically designed by the author, according to the objectives and 

purposes of research. Data were analyzed using SPSS (version 17.0), and with the purpose of 

comparing the perceptions of different groups of individuals resorted to t test for independent 

samples. The significance level was set at 0.05. 

 From the point of view of supervisors and guiding, the results suggest some positive and 

negative impacts on the function trainers, shall in respect of the same orientation and training, 

as well as the lack of standardization of work to achieve a fair and practicable, since many 

results point to an imbalance in the parameters and evaluation criteria. As for trainees, these 

were of the opinion that the teaching practice is an enriching experience, being seen as a 

unique moment, allowing the experiment and experience in a way closer to reality and an 

opportunity to practice their occupational activity, with the support and supervision of 

educational tutors and more experienced teachers. 

 

Key words: Teaching practice, supervision, orientation, formation, evaluation, practice.  
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1. INTRODUÇÃO 

 

O presente estudo centra-se na formação inicial dos estagiários e nos parâmetros de avaliação 

no estágio pedagógico na área de Educação Física (ED) do ano letivo de 2011/2012, os quais 

irão permitir inferir a opinião e perceção tanto dos Supervisores, que acompanham os 

estagiários no seu processo de estágio e monitoriza essa formação, como dos Orientadores 

Cooperantes, que orientam mais diretamente os estagiários na escola, e os professores 

estagiários, que são os protagonistas do estágio pedagógico.  

Pretendemos com este trabalho conhecer as linhas orientadoras do estágio pedagógico, 

compreender todo o processo formativo, perceber a importância da sua prática em situação 

real e o momento avaliativo a que estão sujeitos os estagiários. Este estudo exerce uma função 

fundamental visto que influencia diretamente o desenvolvimento profissional dos grupos em 

questão e irá reflete-se nas tarefas e competências que pertencerá a cada um desempenhar ao 

longo do ano letivo em estágio. 

O Estágio pedagógico é uma experiência única, como um marco fundamental na formação e 

preparação do futuro professor, na qual se destaca o contacto com a realidade de ensino.  

Neste sentido, Francisco e Pereira (2004) referem que o estágio pedagógico é um processo 

elementar na formação dos estagiários, é uma forma de se adaptarem à nova realidade, sendo, 

por isso, acompanhados pelos professores com o intuito de serem ajudados a aplicar o 

conhecimento adquirido como também a encontrar soluções no processo de ensino-

aprendizagem. 

Durante o processo de ensino, as estratégias utilizadas e os resultados obtidos a partir do 

desenvolvimento profissional dos futuros professores permitem alcançar os objetivos 

indispensáveis para a sua formação, a qual depende do contributo da prática pedagógica, ou 

seja, da supervisão (Vieira, 1993). O conceito de supervisão, de acordo com o mesmo autor, 

poderá ser entendido como uma atividade monitorizada sistematicamente, através da reflexão, 

análise e interpretação.  

Consequentemente, toda essa intervenção pedagógica implica um outro processo, o da 

avaliação, a qual Soares (2009) considera não poder ser julgada como uma condicionante, 

mas sim, como uma ajuda para o desenvolvimento do futuro professor, tanto a nível pessoal e 

como profissional. 

Quanto maior e mais equilibrado for o desenvolvimento dos estagiários a nível pessoal e 

profissional (Soares, 2009), e na sua formação inicial, mais fácil será compreender e descobrir 
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os problemas existentes e construir estratégias que conduzam a uma maior eficácia na sua 

prática profissional (Galveias, 2008).  

A preocupação inicial do nosso estudo prende-se com a necessidade de saber qual a perceção 

que os grupos em estudo têm sobre a formação dos estagiários e sobre os critérios de 

avaliação a que estão sujeitos.   

Devido à nossa falta de experiência no âmbito da investigação, importa-nos questionar como 

melhorar o processo de ensino-aprendizagem e qual o papel de cada um nesse processo de 

supervisão no estágio pedagógico? 

O nosso estudo procura responder a essa questão, sobre o ponto de vista dos profissionais em 

ensino, de maneira a poder melhorar a qualidade educativa e formativa, confrontando 

opiniões do que possa ser ou vir a ser o estágio pedagógico. Esse facto dificulta um pouco a 

nossa intervenção, devido à indisponibilidade de alguns sujeitos em estudo para que possamos 

proceder à recolha de dados.  

As informações que recolhemos resultantes deste estudo visam contribuir para um melhor 

processo de ensino-aprendizagem, para um melhor desempenho profissional, quer da parte 

dos Supervisores quer dos Orientadores ou mesmo dos futuros professores, apesar das 

perceções justificarem algumas falhas. Isso não quer dizer que não devamos preocupar-nos 

com exigir um caminho melhor.   

De modo a responder aos objetivos gerais, optámos por focalizar o nosso estudo nos 

professores estagiários, nos Orientadores Cooperantes e nos Supervisores de estágio do ano 

letivo em questão, pelo facto de serem os principais envolvidos no estágio pedagógico e 

atuantes na supervisão.   

Deste modo, definimos como objetivo geral do nosso estudo comparar a perceção que os 

Supervisores, Orientadores Cooperantes e Estagiários têm sobre o estágio pedagógico, 

aquando da formação dos estagiários e da definição dos critérios de avaliação. 

Foram formulados os seguintes objetivos específicos: 

• Saber qual o processo formativo dos estagiários durante o ano letivo em que 

permanecem na escola; 

• Identificar os aspetos positivos e negativos do estágio pedagógico como também da 

supervisão;   

• Conhecer o ensino-aprendizagem dentro do contexto real; 

• Perceber a importância que a supervisão tem a nível pedagógico.   
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O estudo está estruturado em quatro partes: 

- Na primeira, apresentamos a introdução, uma breve síntese do nosso estudo, as limitações e 

objetivos. 

- Na segunda, fazemos a revisão da literatura, abordando os temas que consideramos mais 

pertinentes para o nosso estudo. Iniciamos a nossa abordagem pelo estágio pedagógico, 

clarificando a sua regulamentação; de seguida, a prática de ensino supervisionada, procurando 

definir as tarefas e competências de cada grupo em estudo, e partindo para o processo 

formativo dos estagiários e concluindo com os critérios de avaliação.   

- Na terceira parte, expomos a metodologia utilizada para a análise das opiniões dos grupos 

em estudo, a caracterização da amostra, os instrumentos e procedimentos a que recorremos 

para a recolha de dados e os procedimentos estatísticos para futura análise.  

- Na quarta parte, procedemos à apresentação dos resultados, por parte de cada um dos três 

grupos em estudo: os Supervisores de Estágio da UTAD, os Orientadores Cooperantes e os 

Estagiários.   

- Na quinta parte, analisamos à discussão dos resultados, procurando manter a organização da 

sua apresentação. 

- A última parte consistiu na apresentação das principais conclusões, realizando uma breve 

síntese dos resultados obtidos durante a realização do nosso estudo e algumas sugestões 

futuras de investigação dentro da problemática em questão.    
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2. REVISÃO DA LITERATURA  

 

2.1. Estágio Pedagógico 

 

Antes de definir o tema mais importante do nosso estudo, convém primeiramente identificar e 

elucidar alguns termos relevantes, começando pela noção de “Pedagogo”, que, para Sarmento 

(2004), tem a função de guiar, orientar e ensinar, sendo a “Pedagogia” a designação que 

privilegia essa orientação, ou seja, é o corpo do ensino.  

Outro aspeto relevante que temos que ter em consideração é a “escola”, visto que esta é o 

espaço onde decorreu o estágio pedagógico. E, para Lima (2008), cada escola possui um 

modo especial de gerir o seu quotidiano e a sua organização de maneira específica, 

colocando-se à frente de todas as questões e desafios que possam surgir. Os estagiários por 

sua vez, através da escola, descobrem valores, planeamento, funcionamento, bem como, 

também, a vida e o trabalho de seus associados, retirando lições necessárias à sua formação 

(Lima, 2008).  

O estágio, como é sobejamente sabido, é um procedimento escolar pedagógico 

supervisionado, desenvolvido no próprio espaço escolar, visando a preparação dos estagiários 

para a sua prática educativa. Formosinho e Niza (2002), e Silva e Vasconcelos (2010), 

assumem que o estágio pedagógico é o início de todo o processo de formação inicial. Os 

primeiros autores completam esta ideia dizendo que é uma componente curricular específica, 

com finalidades e objetivos próprios, cujos conhecimentos são desenvolvidos para uma 

aprendizagem em contexto de trabalho.      

O estágio, para Lima (2008), é um campo de conhecimento, envolvendo observação, 

investigação, problematização, reflexão e resolução de problemas, sustentando as ações 

pedagógicas, o trabalho do docente e as suas práticas. É, pois, uma componente fundamental 

no processo de formação do estagiário e a melhor maneira de se adaptar à realidade das 

escolas (Francisco e Pereira, 2004). 

De acordo com Pimenta e Lima (2004) e Vieira (2009), o estágio pode ser medido como uma 

atividade teórica e prática ao mesmo tempo, visto que o papel das teorias, para o primeiro 

autor, tende a oferecer ferramentas e esquemas para a análise e investigação, permitindo 

questionar as práticas e as ações dos envolvidos no estágio, fazendo com que elas próprias se 

questionem em simultâneo, uma vez que as teorias são explicações provisórias da realidade. 

E, segundo o Conselho Nacional de Educação, o estágio deve reforçar esta ligação entre a 

teoria e a prática, valorizando tanto a parte investigativa como a participação em atividades de 
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extensão. Como é referido pelo Conselho Nacional de Educação, o estágio não pode ser 

considerado apenas como parte prática do curso, pois ele possibilita a interação de uma forma 

muito mais próxima da realidade, permitindo aos estagiários realizar reflexões a respeito da 

mesma e atividades teóricas de compreensão, diálogo, argumentação e intervenção. 

Aquilo que nos permite uma primeira aproximação à prática profissional e que, ao mesmo 

tempo, promove a aquisição do saber, do saber-fazer e julgar as consequências das ações 

didático-pedagógica desenvolvidas no âmbito profissional, é o estágio pedagógico (Freire, 

2009), através da preparação, organização e realização das atividades letivas, das reflexões, 

quer sobre as experiências vividas, quer sobre os efeitos das suas ações nos alunos, como 

também o processo de avaliação das suas aprendizagens (Freire, 2009 e Lamy, 2008). E para 

que estas tarefas possam ser cumpridas, segundo Galveias (2008), os futuros professores, 

durante o período de estágio, terão a necessidade de imergir na vida das escolas.  

Apesar de existirem vários modelos de formação nas instituições de ensino superior, o estágio 

pedagógico, de acordo com Galveias (2008), representa uma oportunidade para os futuros 

professores praticarem a sua atividade profissional com supervisão pedagógica, componente 

esta fundamental para a sua formação.   

O período de estágio pedagógico é fundamental para a formação dos futuros professores, e 

Jesus (1996) destaca algumas razões: fase inicial da prática profissional, fase de maior 

necessidade de aprendizagem e fase que contribui para os ganhos de confiança e dedicação.  

 

2.1.1. Regulamentação 

 

A prática do estágio pedagógico nas instituições de ensino contribui para a formação 

profissional dos estagiários e, devido à sua obrigatoriedade para conclusão do grau de 

mestrado, é necessário cumprir com as cláusulas que a lei determina.  

O Decreto-Lei nº 11.788/2008 refere que o percurso no estágio será definido em comum 

acordo entre a instituição de ensino onde se realizará o estágio, a instituição de ensino 

superior e o estagiário, devendo todo os procedimentos serem conciliáveis com as atividades 

escolares. O estágio como processo pedagógico supervisionado, referido pelo mesmo 

Decreto-Lei, deve ter o acompanhamento permanente do Orientador cooperante da instituição 

de ensino e do Supervisor da Universidade.   

Conforme está estabelecido no Decreto-Lei nº 240/2001 e no Decreto-Lei nº 241/2001, o 

estágio carece da integração entre os conhecimentos teóricos e os comportamentos em 
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contexto real, possibilitando ao futuro professor desenvolver as competências obrigatórias na 

prática da profissão docente. 

De acordo com o Manual de Procedimentos do Estágio Curricular Supervisionado 

(EDUTEC), da Escola Educacional Técnica SATC, o estágio supervisionado tem como 

objetivo geral aproximar o estagiário o máximo possível das situações em contexto escolar, 

aplicando os fundamentos teóricos e práticos adquiridos.  

E tem por objetivos específicos, ainda segundo a EDUTEC, proporcionar aos estagiários 

experiências práticas em seu aprendizado teórico, visando a complementação do seu processo 

formativo; promover a interação entre a escola e a universidade; possibilitar ao estagiário o 

desenvolvimento das suas capacidades científicas e didático-pedagógicas e permitir ao 

estagiário um momento de reflexão sobre a sua prática.  

A prática de ensino supervisionada tem como funções: fazer com que os estagiários sejam 

capazes de observar e questionar a realidade educativa; refletir sobre os métodos observados, 

visando o desenvolvimento de projetos de intervenção; aplicar os conhecimentos e 

competências adquiridas nos domínios científicos e pedagógico-didáticos; planificar, 

implementar e avaliar situações de aprendizagem e refletir sobre o processo desenvolvido, 

adaptando-o sempre que necessário (Decreto-Lei n.º 43/2007 no Artigo 2º). 

Tabela 1: Competências dos principais intervenientes do estágio pedagógico (Decreto-Lei n.º 43/2007). 
Supervisor Orientador Cooperante Estagiário 

- Orientar juntamente com o 
Orientador Cooperante cada 
estagiário durante todo o seu 
percurso na prática de ensino; 
- Orientar os estagiários na 
preparação do material didático 
de intervenção; 
- Realizar, para efeitos de 
avaliação, pelo menos três 
observações na aula de cada 
estagiário; 
- Orientar o estagiário no 
processo de reflexão das 
atividades desenvolvidas; 
- Proceder à avaliação formativa 
e sumativa no desempenho de 
cada estagiário.   

- Acompanhar os estagiários 
durante o seu trabalho; 
- Prestar apoio individual aos 
estagiários no processo de 
planificação, implementação e 
avaliação das atividades na 
prática de ensino; 
- Refletir com o estagiário sobre 
a sua prática de ensino; 
- Proceder à avaliação 
qualitativa no desempenho de 
cada estagiário. 

- Frequentar a prática de ensino 
supervisionada e cumprir com as 
regras de funcionamento; 
- Ser assíduo; 
- Desenvolver as experiências de 
aprendizagem; 
- Elaborar os relatórios e outros 
trabalhos, como por exemplo, 
planificações de aulas, objetivos 
alcançados, autoavaliação; 
- Cuidar dos equipamentos 
utilizados para a prática de 
ensino supervisionada; 
- Cumprir com as normas 
internas da escola cooperante; 
- Elaborar o relatório final da 
prática de ensino supervisionada. 

 

Na tabela 1, estão referenciados as competências dos principais intervenientes do estágio 

pedagógico, sendo eles o Supervisor, o Orientador Cooperante e o Estagiário.  
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As instituições de ensino relativamente aos estagiários têm por encargos, de acordo com o 

Decreto-lei nº 11.788/2008:  

- Oficializar o compromisso com o estagiário e com a Universidade, esclarecendo as 

condições de estágio quanto à proposta pedagógica do curso, à sua formação e ao respetivo 

horário;  

- Avaliar as instalações de onde decorrerá o estágio e a sua adequação quanto a formação e 

profissionalização do estagiário;  

- Apresentar o orientador cooperante como responsável por auxiliar e avaliar as atividades do 

estagiário;  

- Exigir dos estagiários a apresentação regular do relatório das atividades desempenhadas;  

- Zelar pelo cumprimento das regras expostas inicialmente;  

- Elaborar regras adicionais e instrumentos de avaliação;  

- Notificar a Universidade, no início do período letivo, quanto às datas de realização das 

avaliações escolares.     

As instituições, ainda de acordo com o referido no mesmo Decreto-Lei, que podem oferecer 

estágio devem seguir as seguintes obrigações:  

- Cumprir com o acordo das instituições de ensino e os estagiários;  

- Proporcionar instalações aos estagiários que tenham condições para a realização das 

atividades de aprendizagem social, profissional e cultural;  

- Apresentar alguém com formação ou experiência na área pertencente ao curso pedagógico, 

para orientar e supervisionar os núcleos de estágio;  

- Preservar documentos que confirmem a relação de estágio;  

- Remeter às instituições de ensino, com um período mínimo de seis meses, relatórios de 

atividades inerentes ao estagiário. 

Todos os requisitos aqui referidos, para o bom funcionamento do estágio pedagógico, nem 

sempre são concretizados pelas partes envolventes no processo. Apesar de serem passadas 

todas as informações necessárias através de documentos elaborados e certificados antes do 

início da prática supervisionada, esses mesmos requisitos podem ser alterados, dependendo da 

situação e o contexto do problema, visto que o estágio pedagógico visa o êxito no processo de 

ensino-aprendizagem dos seus alunos.     
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2.2. Prática de Ensino Supervisionada 

 

Diversos autores definem a supervisão pedagógica, mas ela ultrapassa qualquer 

conceptualização, visto ser considerada um processo que os cursos oferecem. Existem várias 

tarefas inerentes a este processo, revelando alguns estudos a necessidade de um 

acompanhamento constante do desempenho formativo e profissional de estágio.   

Quando se fala em supervisão pedagógica, devem ser repensados (Soares, 2009) as suas 

práticas e conceitos como desenvolvimento e avaliação formativa em contextos específicos.  

A supervisão surge como uma forma de orientar os futuros professores na sua prática 

pedagógica, um processo fundamental e de imensa importância (Francisco e Pereira, 2004). 

Inclui, segundo Alarcão, Leitão e Roldão (2009), observações e cooperações na educação e no 

ensino, sendo concebida numa perspetiva de desenvolvimento profissional, tendendo a 

promover uma posição crítica e reflexiva nos futuros professores.  

A supervisão, como refere Formosinho (2002), é um processo de apoio a aprendizagem dos 

alunos, um processo na construção do profissional dos estagiários, um processo que 

desencadeia o desenvolvimento profissional dos professores cooperantes, como também um 

potencializador de aprendizagem organizacional.    

A supervisão, de acordo com Alarcão e Tavares (2003, pp. 41), é basicamente, “…interagir, 

informar, questionar, sugerir, encorajar, avaliar”. De acordo com Alarcão e Roldão (2008) e 

Galveias (2008), a supervisão é um procedimento lento, com início na formação inicial, 

prolongando-se até à formação contínua e tendo por objetivo o despertar da capacidade 

reflexiva sobre a ação e as atitudes, não visando apenas o desenvolvimento do conhecimento, 

mas sendo mesmo a base do conhecimento profissional. Ao mesmo tempo, essa prática 

pedagógica deve ser supervisionada consoante os procedimentos acima referidos, como a 

reflexão e a experimentação, sendo a observação uma estratégia de formação e a didática, 

uma área especializada pelo professor (Vieira, 1993). Galveias (2008) simplifica dizendo 

apenas que as fases da supervisão são: planificar, observar e avaliar. 

De um modo geral, a supervisão é o processo pelo qual um professor mais experiente e mais 

instruído orienta um outro professor no seu desenvolvimento profissional e humano 

(Galveias, 2008; Alarcão e Tavares, 2003).  

Numa definição mais alargada dada por Francisco e Pereira (2004), supervisão é uma relação 

entre duas pessoas, o supervisor e o supervisionado, em que o primeiro observa e analisa as 

dificuldades do segundo, ajudando-o a ultrapassar essas mesmas dificuldades e 

desenvolvendo um ambiente positivo, visto que o contacto entre eles é permanente.  
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A supervisão tem a função, segundo Soares (2009), de orientar auxiliando o supervisionado a 

desenvolver as suas competências, estimulando o seu desempenho através da reflexão, 

influenciando indiretamente na aprendizagem dos alunos e na qualidade da educação. 

A supervisão pedagógica, para Estrela, Esteve e Rodrigues (2002), envolve os seguintes 

requisitos: centrar-se na análise de situações reais; orientar-se para o desenvolvimento quer de 

competências técnicas quer de competências a nível científico, moral, social e pessoal; 

contribuir para o desenvolvimento da autonomia do professor; analisar todas as atividades do 

professor, independentemente do contexto onde decorre a ação; privilegiar o trabalho em 

equipa, como também os espaços que favoreçam o desenvolvimento dos conhecimentos 

pedagógicos. 

Ricardo (2010) resume numa tabela as tarefas da supervisão pedagógica e a respetiva área de 

monitorização. 

Tabela 2: Tarefas da supervisão pedagógica e área de monitorização (Luis Ricardo, 2010). 
Tarefas da Supervisão Pedagógica Áreas de monitorização 

1º- Ajudar Pedagógica 
2º- Observar (e interpretar dados) Científica 
3º- Avaliar (e classificar) Administrativa/Organizativa 
4º- Reprogramar (perspetiva formativa) Sócio-afetiva/humana 

 

A tabela 2 evidencia as dificuldades para se conseguir encontrar um supervisor que seja 

especialista em todos estes domínios, cujas competências não sejam diminuídas em relação às 

do supervisionado (Ricardo, 2010). O autor revela que, este sim, é um grande problema para a 

supervisão pedagógica.   

A supervisão, de certo modo, pode contribuir segundo Lamy (2008), para o desenvolvimento 

profissional e pessoal, para uma boa qualidade na educação, conquista e reciclagem de 

conhecimentos e para a escolha nos percursos ou mesmo nas perspetivas de educação.  

Para esta autora e para Francisco e Pereira (2004), a supervisão não é nem pode ser limitada a 

algum tipo de controlo e investigação sobre a prática letiva diária de um professor, como por 

exemplo, através da observação de aulas. Sarmento (2004) afirma que a observação é um 

instrumento adaptado, ou seja, um recurso para os profissionais de EF procederem 

criticamente sobre os comportamentos no processo pedagógico, e a sua prática é parte 

integrante do desenvolvimento de aprendizagens.  

Resumindo: a supervisão exerce uma ação sobre a prática pedagógica, segue-se ao processo 

de ensino-aprendizagem e promove o desenvolvimento do estagiário (Alarcão e Tavares, 

2003). Estes autores referem ainda que o objetivo principal de toda a Supervisão Pedagógica 

consiste em ensinar os professores a ensinar.    
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A supervisão não pode, ainda de acordo com Lamy (2008), estabelecer-se numa relação 

interpessoal pouco dinâmica, focalizar mais na dimensão corretiva e classificativa, 

esquecendo-se da vertente formativa, ser controlo, superioridade, obrigação ou mesmo os seus 

opostos, como foi referido pela mesma autora. A supervisão, de acordo ainda com ela, tem 

que ter um caráter investigativo, interpretativo, de reflexão e estratégico. E, por fim, mediante 

as práticas, deve estar presente a partilha e a colaboração. Caseiro (2007) completa o 

raciocínio dizendo que estes devem estar ligados com um objetivo comum.  

Galveias (2008) destaca três elementos primordiais na compreensão do processo da 

supervisão pedagógica, sendo eles: os intervenientes, as tarefas e o ambiente. Os 

intervenientes, de acordo ainda com a mesma autora, são o núcleo de supervisão formado pelo 

supervisor, orientador (professor cooperante) e pelo professor estagiário e, de forma indireta, 

os alunos das escolas, elemento essencial e primordial da supervisão.  

De seguida vamos abordar as funções, competências e tarefas de cada interveniente da 

supervisão pedagógica.  

  

2.2.1. O Supervisor da UTAD 

 

Para que um professor possa realizar a tarefa de supervisor, Ricardo (2010) assenta que este 

deve ter pelo menos dez anos de experiência como professor e possuir um curso de pós-

graduação na área específica que pretende exercer.   

Alarcão e Tavares (2003) afirmam que o supervisor, orientador pedagógico e educador, têm 

como função ajudar o professor a desenvolver-se, sendo que a sua ação, quando exercida 

sobre o desenvolvimento e a aprendizagem, manipula indiretamente o desenvolvimento e a 

aprendizagem dos alunos.  

Soares (2009) acrescenta que o supervisor deve ajudar o professor na observação do seu 

próprio ensino, a analisar, interpretar e refletir sobre o que observou, como também a procurar 

soluções para os obstáculos que vão surgindo. Cabe-lhe também, segundo Galveias (2008), 

ajudar a compreender a realidade. Já Ribeiro (2000, pp. 89) refere que o supervisor “…deve 

acompanhar, ajudar, desenvolver aptidões e capacidades, enfim, criar condições de sucesso”. 

Espera-se que o supervisor contribua para o encorajamento à renovação e para a melhoria das 

práticas, promovendo a reflexão, investigação e o crescimento tanto pessoal como 

profissional dos futuros professores (Lamy, 2008). A mesma autora completa a ideia 

afirmando que os supervisores pedagógicos devem promover nos seus avaliados, entre eles e 

neles próprios, a corresponsabilização no processo avaliativo, um diálogo deste mesmo 



11 

 

processo auto e hétero-reflexivo, um trabalho em equipa, como refere o Professor Fourez 

(2008), um ciclo de supervisão reflexivo, dinâmico e colaborativo, passando pela pré-

observação, observação e pós-observação de acordo com Caseiro (2007), e uma relação em 

que haja um facilitador do processo avaliativo, com a função de comunicar, sugerir, criticar, 

estimular.  

O supervisor deve acompanhar de perto o estagiário, promovendo uma relação afetiva, e fazer 

com que este esteja apto para a observação e reflexão do ensino, como também para a 

colaboração e ajudas entre os colegas no desenvolvimento pessoal e profissional, incluindo 

partilha de saberes (Maio, Silva e Loureiro, 2010). Este processo deve assentar numa 

perspetiva formadora e facilitadora, visto que deve promover uma relação de confiança e de 

participação (Maio, Silva e Loureiro, 2010).  

Numa perspetiva reflexiva e colaborativa na formação, Vieira (1993) atribui algumas funções 

ao supervisor, sendo elas: Informar – conceder informações fundamentais e atualizadas de 

acordo com os objetivos e necessidades de cada estagiário; questionar – despertar no 

estagiário uma atitude reflexiva; sugerir – responsabilizar-se pelas ideias, práticas e soluções 

que os estagiários possam vir a descobrir com o seu incentivo; encorajar – demostrar 

sensibilidade perante o estagiário, visto que pode condicioná-lo mediante as suas atitudes face 

ao processo; avaliar – o que deve ser visto pelo lado formativo e não classificativo sendo 

primordial importância a supervisão da prática pedagógica e dos comportamentos do 

orientador e do estagiário, que devem ser esclarecidos, visto ter uma função indispensável no 

processo de formação profissional.   

Desta forma, podemos dizer que as funções que estão atribuídas ao supervisor da UTAD se 

enquadram dentro do que se espera ser as funções de um supervisor pedagógico. 

 

2.2.2. O Orientador Cooperante 

 

No decorrer do estágio pedagógico, é de imensa importância que o professor estagiário seja 

acompanhado e apoiado pelo Orientador Cooperante, visto que este estará constantemente em 

contacto com a situação real nas escolas e principalmente em contacto direto com as suas 

práticas.   

O professor cooperante para Albuquerque (2010), aparece como uma pessoa influente que 

garante a formação dos futuros professores, e nela colabora, sendo um dos principais 

intervenientes nesse processo formativo, com um papel importante nesse procedimento, visto 

que reflete sobre as práticas e se adapta independentemente do contexto onde decorre a ação.    
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O mesmo autor salienta que o professor cooperante deve acompanhar a prática pedagógica, 

orientar e refletir, proporcionando ao futuro professor uma aprendizagem global da prática 

docente em contexto real, permitindo o desenvolvimento das suas competências e posturas 

que promovam um bom desempenho responsável, consciente e eficiente.   

O papel do professor, segundo Delors (2001), é ajudar os seus alunos a descobrir, ordenar e 

orientar o conhecimento, ou seja, auxiliar os estagiários a aplicarem todo o conhecimento 

adquirido, levá-los a encontrar soluções mais apropriadas para as dificuldades com que se 

deparam no processo de ensino/aprendizagem (Francisco e Pereira, 2004). E, como refere 

Aranha (2004), orientar os seus alunos para o sucesso das aprendizagens.  

Para Formosinho e Niza (2002), a função do orientador cooperante é de promover o 

desenvolvimento pessoal e profissional dos estagiários, permitindo uma intervenção eficiente, 

como também um apoio na participação com os pares, quanto às suas atitudes, ajudando na 

cooperação com os outros agentes sociais e educativos.   

O orientador pedagógico, para Alarcão e Tavares (2003), tem a função de auxiliar os 

professores estagiários no seu desenvolvimento e aprendizagem, como também ajudá-los a 

confrontar a realidade, sendo que o seu desempenho pode ser decisivo na formação dos 

futuros professores.  

Sá-Chaves (2007) refere que o orientador é um facilitador de aprendizagens, desencadeador 

de desafios, de reflexões e avaliador do sentido crítico. O seu papel centra-se no auxílio da 

prática pedagógica, no estímulo da aprendizagem, fazendo com que se mantenham 

empenhados, não só no período de estágio mas ao longo da vida. A autora diz ainda que o 

orientador deve ajudar os estagiários a solucionar os problemas que encontram no seu 

percurso, como também incentivá-los a refletir e aproximar a teoria da prática de forma 

coerente.     

O orientador deve cumprir uma série de competências e funções para alcançar uma boa 

orientação da prática pedagógica, entre elas, como Vieira (1993), destaca: (i) supervisão; (ii) 

observação e (iii) didática.  

(i) Supervisão - o orientador deve ostentar competências profissionais e pessoais, as 

quais passam pela disponibilidade, flexibilidade e sentido crítico, facilitando a sua 

relação com o estagiário e exercendo a sua função de informar. 

(ii) Observação - o orientador deve demonstrar conhecimentos, desde o processo de 

supervisão, passando pelo processo de observação e a didática característica da 

disciplina, tendo como finalidade a reflexão e o questionamento, entre outros, 

sempre de forma integrada com o estagiário. 
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(iii) Didática – o orientador deve apresentar competências reflexivas e práticas, com a 

finalidade de despertar a ação nos estagiários, podendo então realizar um avaliação 

tanto formativa como sumativa com base no seu desempenho e desenvolvimento. 

Estas três séries em conjunto qualificam um processo “formativo, integrado e 

contínuo de desenvolvimento profissional” (Vieira, 1993).   

Desta forma, podemos dizer que as funções que estão atribuídas ao orientador cooperante da 

UTAD se enquadram dentro do que se espera serem as funções de um supervisor pedagógico. 

           

2.2.3. Os Estagiários 

 

O elemento principal do processo de supervisão são os estagiários, visto que é através do seu 

desenvolvimento e aprendizagem que se regula e orienta toda a prática pedagógica (Galveias, 

2008).     

A tarefa do estagiário, de acordo com Lima (2008), deverá ter uma importância significativa 

durante o percurso do estágio pedagógico, tanto na construção da identidade profissional 

docente como na perceção de todo o processo educacional envolvente.  

 

A mesma autora alude alguns pontos de reflexão que podem ajudar os estagiários no seu 

percurso, surgindo várias questões no decorrer de cada lição:  

• Lições aprendidas na chegada, como as preferências, movimentação, costumes e 

outros;  

• Lições aprendidas entre o dito e o feito, entre o escrito e o ouvido, em que o estagiário 

aprofunda os seus conhecimentos teóricos e práticos;  

• Lições do Projeto Pedagógico da Escola, a questão instrutiva e o trabalho coletivo;  

• Lições resultantes da interação de saberes, como as experiências e valores diferentes 

apresentados pelos professores da universidade, das escolas e os próprios estagiários;  

• Lições dos processos de investigação, que, de acordo com Libâneo (2006), implicam 

que o aluno supere as suas dificuldades, analisando, informando-se e relacionando 

com os outros conhecimentos adquiridos anteriormente;  

• Lições da escola em movimento, questões simples baseadas nas pessoas pertencentes a 

instituição de ensino como também as atividades que dela fazem parte;  

• Lições de observação e ação, pelas quais os estagiários aprendem a desenvolverem um 

olhar pedagógico e concentrado.    
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Neste âmbito, Francisco e Pereira (2004) referem que os estagiários apresentam 

características próprias de aprendizagem, sendo as suas dificuldades notórias quando estes 

tentam aplicar os conhecimentos teóricos, adquiridos durante a sua formação, nas situações 

reais, ou seja, na prática de ensino. Flores (2010) corrobora esta linha de pensamento, quando 

diz que os estagiários possuem as suas próprias crenças e ideias sobre o ensino e sobre o 

significado de ensinar, que adquiriram no seu percurso.  

Através da observação, o estagiário pode compreender o processo de aprender a ensinar, 

observando os seus professores (Flores, 2010). Contudo, pode afetar o seu raciocínio e a sua 

prática, pois, como refere Loughran (2009), os estagiários pensam que a formação que 

recebem nas escolas deve, em princípio, dizer-lhes como ensinar. Flores (2010) salienta que a 

aprendizagem, através da observação, pode dificultar o desenvolvimento de competências dos 

alunos, visto que os professores devem procurar que eles sejam aprendentes ativos e 

promotores do seu próprio desenvolvimento no processo de ensino-aprendizagem.  

Toda essa aprendizagem somente se verificará, quando por parte dos alunos houver uma 

compreensão e reflexão sobre elas (Gonçalves, Aranha e Albuquerque, 2010). Mas também, 

como explica Hewitt (2006), é essencial que os alunos queiram aprender, pois a construção de 

todo o conhecimento só é possível se eles fizerem parte do processo, o qual envolve 

participação, responsabilidade, assimilação de conceitos, procurando criar as suas próprias 

ideologias e conhecimentos que irão formar a sua personalidade.     

Para Aranha (2004), o professor estagiário na sua prática pedagógica deve: sustentar uma boa 

relação com os alunos, proporcionando um ambiente positivo; motivar e encorajar os alunos 

para a prática; instruir de forma clara e objetiva toda a informação necessária; utilizar uma 

linguagem adequada ao aluno e um tom de voz percetível; proporcionar situações de 

aprendizagens com progressões pedagógicas, diferenciando o ensino de acordo com as 

capacidades dos alunos; transmitir muitos feedbacks e acompanhar os alunos, garantindo a 

segurança e observando e controlando o espaço em que decorre a ação. 

Desta forma, podemos dizer que as funções que, de acordo com o Documento da UTAD, 

estão atribuídas ao professor estagiário, do 2º Ciclo em Ensino da EF nos Ensinos Básico e 

Secundário do ano letivo 2011/2012, se enquadram dentro das tarefas e competências 

explícitas neste documento, incluindo proceder seguindo todos os parâmetros avaliativos 

definidos inicialmente. 
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2.3. O processo formativo dos estagiários 

 

Segundo Francisco e Pereira (2004), a passagem do conhecimento académico ao 

conhecimento profissional é uma das maiores preocupações na formação de professores, visto 

ser uma experiência única que condicionará a prática profissional futuramente. 

A formação dos futuros professores, de acordo com Flores (2010), depende das oportunidades 

e dos processos de formação que são oferecidos aos alunos, quer nas instituições do ensino 

superior, quer nas escolas, entre outros aspetos que são exigidos ao professor, como por 

exemplo, a conceção de ensino, competências e conhecimentos. 

A mesma autora destaca três componentes básicas para a formação inicial de professores, 

sendo eles, o plano de formação, a reflexão e a investigação. Para Korthagen (2009), a 

reflexão aqui assumida deve ser estudada e desenvolvida neste contexto de formação inicial.   

A formação inicial, para Jesus (2000), é considerada a mais importante no processo de 

formação dos futuros professores, pois é através desta que adquirem competências, tanto 

teóricas como práticas, aprendendo por si só em situação real. O autor complementa a ideia 

dizendo que é o suporte para os primeiros anos de serviço docente e que, nesta etapa, os 

professores conseguem adquirir competências e estratégias necessárias para solucionarem 

determinados problemas.    

De acordo com um estudo realizado por Francisco e Pereira (2004), o conhecimento adquirido 

pelos estagiários, a nível teórico e prático, reflete-se no seu desempenho, por isso a qualidade 

e relevâncias desses conteúdos transmitidos devem ser considerados um dos maiores 

contributos fornecido pelo estágio. 

Os estagiários, no seu ano de estágio, aplicam todo o conhecimento adquirido ao longo do 

curso, pelo que Silva (2005) destaca a importância em desenvolver nos futuros professores 

um conjunto de competências, de forma a ajuda-los na tomada de decisões adequadas em cada 

momento em que surgirem dúvidas, como, por exemplo, na classificação dos alunos no final 

de cada período. E, ainda de acordo com o mesmo autor, se ao longo da formação estas 

competências relacionadas com a avaliação não forem desenvolvidas, possivelmente os 

estagiários não vão desempenhar um trabalho satisfatório. 

Uma das finalidades da formação inicial de professores segundo Flores (2010), baseia-se na 

preparação dos futuros professores, para que estes possam estar aptos a trabalhar nas escolas, 

adaptando-se às mudanças. 

Existem quatro tradições de prática reflexiva no ensino e na formação de professores, 

identificadas por Parente (2004):  
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(1) A tradição académica – em que a transmissão de conhecimentos fornecidos pelo 

professor, os conteúdos e a forma pedagógica transmitidos e comunicados aos alunos 

são fatores muito importante no processo de ensino;  

(2) A tradição da eficácia social – segundo a qual os supervisores orientam os seus alunos 

na aquisição de aptidões e habilidades específicas para ensinar, desenvolvendo ao 

mesmo tempo capacidades de resolução de problemas;  

(3) A tradição desenvolvimentista – segundo a qual os professores, através da observação 

e descrição do comportamento dos alunos, possam identificar e precaver o seu 

desenvolvimento natural;  

(4) A tradição de reedificação social – segundo a qual os conteúdos e a pedagogia no 

processo formativo estão em concordância, com um único objetivo de promover a 

aprendizagem dos alunos.      

O mais importante, para além destas tradições, é que o professor consiga adquirir o 

conhecimento científico necessário para a sua formação e articulá-lo com a vertente 

pedagógica (Brzezinski, 1997).  

A autora Freire (2009) descreve três conceções de estágio pedagógico para a formação inicial 

de professores: (i) aplicação da teoria; (ii) prática profissional; e (iii) emancipação 

profissional, sendo que, ainda de acordo com a mesma autora, dentro de cada conceção temos 

o conhecimento profissional que, para Galveias (2008), consiste na habilidade do professor 

em transformar o seu conhecimento dos conteúdos próprios de cada disciplina em processos 

pedagogicamente mais eficazes e adaptáveis às capacidades individuais dos alunos, sem 

esquecer também a prática reflexiva e a imagem do professor.  

(i) A aplicação da teoria segundo Freire (2009) baseia-se nas orientações académicas e 

técnicas, que fazem do ensino uma ciência aplicada, subsistindo um conhecimento 

profissional básico e, através do estágio pedagógico, possibilitando a aquisição de 

competências e a aplicação desse conhecimento científico e educacional. Aqui os 

estagiários são avaliados em função dos critérios externos pré-estabelecidos, sem 

considerar a especificidade e o contexto, dais quais decorre a ação (Freire, 2009).  

- Dentro desta conceção, ainda de acordo com a mesma autora, temos o conhecimento 

profissional, entendido como objeto de investigação e discussão, no qual os 

professores planificam e ensinam sete dimensões: o conhecimento das disciplinas 

inerentes ao ensino, o conhecimento pedagógico, curricular, o conhecimento dos 

alunos, das aplicações educativas, de outros conteúdos, como também o conhecimento 

pedagógico deste mesmo conteúdo. Esta última dimensão corresponde ao início da 
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etapa em que os estagiários vão começar a aprender todo o processo de ensino-

aprendizagem, através da ação (Freire, 2009). 

- Temos depois a prática reflexiva, como refere a autora, e que é quando a aplicação da 

teoria pressupõe o uso dessas práticas, tendo como finalidade a interpretação, 

inquirição e a emancipação, constituindo um pensamento pedagógico e deixando para 

trás o pensamento académico. 

- Por último, a imagem do professor, que reflete o seu entendimento, como um técnico 

que aplica o conhecimento alcançado nas situações práticas (Freire, 2009). 

(ii) A Prática Profissional, segundo a mesma autora, fundamenta-se na orientação prática 

e nas componentes de conhecimento prático. Nessa conceção, os estagiários, ainda de 

acordo com a autora, são considerados uns aprendizes, que começam por observar o 

“mestre” na realização das suas aulas, aceitando sugestões quando são eles os 

observados. Através dessa aprendizagem pedagógica, à medida que vão realizando as 

diversas atividades docentes, começam a adquirir um conhecimento profissional ao 

nível prático (Freire, 2009). 

- Quanto ao conhecimento profissional, quando relacionado com esta conceção, Freire 

(2009) refere que o professor possui um conhecimento prático e pessoal e reconhece 

que este conhecimento é construído e reconstruído, através das suas vivências, sendo 

desenvolvido através das situações práticas e recordado durante os processos de 

reflexão, contribuindo para um ensino lento, sujeito a mudanças imprevisíveis.  

- Quanto à prática reflexiva, os professores têm subjacentes finalidades de inquirição, 

envolvendo esta, por sua vez, a compreensão dos problemas e as suas soluções, como 

também a avaliação dos resultados (Freire, 2009). Todo este processo pressupõe a 

prática reflexiva, visto que ao pensar nas situações problemáticas, o professor vai ter 

de encontrar, quer nas experiências passadas, quer nas condições presentes uma 

orientação que resolva a ação que se sucede, ou seja, estratégias e tomadas de decisões 

que melhor encaminhem a ação (Freire, 2009). 

- Ainda, dentro da prática profissional, a imagem do professor, passa a ser de decisor, 

sendo que a sua principal função, conforme Freire (2009), é a de diagnosticar os 

problemas enfrentados pelos alunos, reconhecendo e aplicando a ação mais adequada 

e eficaz, tendente à sua resolução.  

(iii) A terceira e última conceção, a Emancipação Profissional, tem por base as orientações 

pessoais e as orientações sociais, assim como os interesses emancipatórios do 

conhecimento (Freire, 2009). Tem por objetivo, de acordo com a autora, a 
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transformação do estagiário num profissional reflexivo, adotando uma posição crítica 

no contexto em que exerce a sua atividade, libertando-se, ao mesmo tempo, dos 

constrangimentos inibidores da sua prática profissional. Os estagiários, para Freire 

(2009), nesta conceção do estágio pedagógico, são vistos como principiantes que vão 

construir o seu conhecimento durante a sua prática profissional.  

- Neste processo, o conhecimento profissional e o pensamento crítico do professor são 

fundamentais e os estagiários têm de ter consciência que as suas ações podem ter 

consequências no desenvolvimento pessoal e social dos alunos (Freire, 2009). 

- A prática reflexiva tem como função a reconstrução da experiência profissional e 

incide no saber contextual, interpretativo, com finalidades emancipatórias (Freire, 

2009). O saber contextual neste caso é o objeto da reflexão, podendo, conforme 

menciona a autora, recair sobre a ação e sobre as suas consequências conforme a 

autora menciona. 

- Nesta conceção, a imagem do professor, passa a ser de educador, usufruindo de 

conhecimentos profissionais de diversa ordem, desde os conteúdos até aos alunos, 

alcançando uma perspetiva mais global do ensino (Freire, 2009).  

Depois de descrito o processo de formação dos estagiários, Rodrigues (2001), reconhece que 

nenhum estagiário se forma simplesmente recorrendo aos seus próprios meios, visto que são 

essenciais os agentes como intermediários desse processo.  

 

 

2.4. Os critérios de avaliação 

 

De acordo com o Decreto-Lei n.º 6/2001, a avaliação é uma componente integrante e 

reguladora da prática educativa, qual apoia todo o processo educativo, em função das 

necessidades educativas dos alunos, certificando-se e contribuindo para a melhoria do mesmo.    

A avaliação, para Abrantes (2002), é uma componente integrante e reguladora das práticas 

pedagógicas, com a função de verificar as aprendizagens realizadas e capacidades 

desenvolvidas, influenciando também as decisões que visam aperfeiçoar a qualidade do 

ensino, bem como a certeza do funcionamento do sistema educativo.  

De acordo com o Decreto-Lei 6/2001, a avaliação é reguladora no processo das aprendizagens 

e também orientadora da trajetória escolar do aluno.    

Os parâmetros e critérios de avaliação, para Gonçalves, Aranha e Albuquerque (2010), devem 

constituir um recurso básico de orientação dos alunos, ou melhor, qualquer que seja a 
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apreciação dos trabalhos desenvolvidos pelos alunos, deve ter em conta os respetivos critérios 

de avaliação, devendo assim os alunos serem capazes de entender os problemas e a sua 

posição face às aprendizagens que têm de desenvolver e adquirir no seu percurso. 

O objetivo da avaliação, para Gonçalves, Aranha e Albuquerque (2010), é fiscalizar e 

emancipar o ensino. Mas de acordo com De Ketele (2002), é necessário diferençar esses 

objetivos em função do momento em que a avaliação é realizada: a avaliação, quando 

realizada antes do processo de ensino-aprendizagem, é considerada orientação; quando 

realizada durante é considerada reguladora; quando realizada após, serve como balanço.     

São as seguintes as finalidades da avaliação: promover a reflexão prática, afastar o 

individualismo, promover a cultura e acabar com as consequências da prática, tudo no âmbito 

profissional, conforme refere Simões (2000). Mas a finalidade de maior importância, de 

acordo com Gonçalves, Aranha e Albuquerque (2010), é, sem dúvidas, fazer com que o maior 

número possível de alunos alcance o objetivo previamente delineado e, para tal, devem 

utilizar-se métodos que mais se integrem no contexto em que os alunos estão inseridos.     

O sistema de avaliação, como refere Fernandes (2005), é realizado com a intenção de 

melhorar o ensino-aprendizagem dos alunos, ajudando-os na superação das suas dificuldades.    

A avaliação deve ter como princípio o valor da aprendizagem e não apenas o ensino, como 

refere Leite e Fernandes (2003), devendo ser um suporte que crie condições para que cada 

aluno aprenda a conhecer, produzir e subsistir, como complementam os autores. Tem como 

princípio ser “justa, válida, equitativa, formativa, oportuna, promotora ao desenvolvimento, 

exigente e eficiente”, tal como é salientado por Brown et al. (2000, pp. 114).  

Para Alonso (2003) avaliar implica compreender e delimitar a importância e a qualidade das 

normas formativas que envolve a recolha, análise e interpretação dos dados, com base nos 

critérios bem declarados e distribuídos, sendo um referencial para a tomada de decisão e para 

a emissão dos juízos de valor.      

No que diz respeito à formação de professores nas instituições de ensino, não existe em 

Portugal um sistema uniformizado para a avaliação das aprendizagens, ou seja, cada 

instituição tem os seus planos de estudo, programas e currículos, fazendo com que haja uma 

maior liberdade na formação dos mesmos a nível académico (CNAVES, 2003). 

Com isso, surge um problema, segundo Gonçalves, Aranha e Albuquerque (2010), visto que 

todos os professores, no final da sua formação, concorrem para o mesmo mercado de 

trabalho, uns com uma formação mais consolidada que outros, com mais requisitos, com 

melhores notas e assim por diante, ambos com formações distintas. O autor refere ainda que 

seria pertinente tentar reverter esta situação, favorecendo a qualidade de ensino, clareza e 



20 

 

uniformização, pois, como foi referido anteriormente pela CNAVES (2003), este processo 

não existe, mesmo sabendo que as normas deveriam ser análogas em todas as instituições. 

Resta então aos universitários, segundo Sobrinho e Ristoff (2002), a responsabilidade de 

adaptarem-se às circunstâncias atuais de trabalho.  

Os critérios de avaliação citados por Gonçalves, Aranha e Albuquerque (2010) devem ser 

definidos logo no início do ano pelos professores, sendo referenciais idênticos a todos os 

alunos e uma linha orientadora para que possam visualizar o caminho a percorrer para 

alcançar o sucesso. De seguida, como referem os mesmos autores, o professor deve 

acompanhar o processo com base na avaliação formativa, ou seja, uma das principais 

avaliações, pois visa a regulação do ensino e da aprendizagem.     

Os professores, em conjunto, precisam de investigar critérios de objetividade para a 

classificação que atribuem aos alunos, e Pacheco et al. (2002) enumeram alguns dos critérios 

possíveis: 

• Clareza: todos os intervenientes na avaliação devem estar a par dos resultados da 

classificação; 

• Acessibilidade: todos os intervenientes na avaliação devem conhecer a forma de 

realização da avaliação; 

• Homogeneidade: uniformização dos critérios; 

• Facilidade: a eficiência com que foi realizada a avaliação e também o tempo 

disponível; 

• Credibilidade da avaliação: normas rigorosas do processo, tendo como base os 

critérios e parâmetros perfeitamente delineados para o sucesso, como por exemplo: 

− Utilidade: informações práticas que cumpram com a avaliação; 

− Viabilidade: avaliação realista e praticável; 

− Ética: avaliação justa e neutra; 

− Precisão e severidade: estabelecimento de critérios para transmitir e 

revelar ao aluno a informação certa.  

De nada adiantarão estes critérios referidos pelos autores acima, se não tiver em conta o 

contexto, pois, como defende Parente (2004), a avaliação pressupõe a conceção de um 

desenho que abranja aquela atividade em específico. Hall (2007), em concordância com o 

autor acima exposto, refere que o avaliador não tem uma forma exata de avaliar, mas sim de 

avaliar em função do contexto em que está inserido.  
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Para Fernandes (2005), a avaliação do ensino obedece a um processo muito simples, visto 

através de três perspetivas centrados na aquisição de conhecimento, desenvolvimento de 

aprendizagens e orientação para a capacidade de aprender a aprender.    

A avaliação, apesar de tudo, provoca nos professores estagiários alguns efeitos indesejáveis, 

como sublinham Estrela, Esteve e Rodrigues (2002), sendo eles: durante a prática pedagógica 

supervisionada revelam-se alguns sentimentos de desagrado; concorrência e inveja entre os 

estagiários; ocorrem perturbações na relação professor/aluno; a avaliação não raras vezes é 

considerada intimidante, penalizadora, seletiva, injusta ou parcial; sobrevêm ainda 

comportamentos adaptativos que visam a sua sobrevivência profissional.    

Todas as avaliações relativas às atividades de estágio devem obedecer ao Documento da 

UTAD, do 2º Ciclo em Ensino da EF nos Ensinos Básico e Secundário do ano letivo 

2011/2012, respeitando todos os parâmetros e critérios estabelecidos para o estágio 

pedagógico.  
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3. METODOLOGIA 

 

Ao longo deste estudo será realizado uma apresentação metodológica considerada 

fundamental para o cumprimento dos objetivos inicialmente propostos, respondendo assim os 

problemas que surgiram durante a investigação.  

A amostra terá como base, todos os participantes no Estágio Pedagógico do ano letivo de 

2011/2012, sendo eles: os Supervisores de Estágio (Professores da UTAD), os Orientadores 

Cooperantes (Professores das Escolas) e os Professores Estagiários. 

Para as variáveis em estudo será feita: (i) caracterização da amostra, (ii) instrumentos e 

procedimentos utilizados, o (iii) procedimentos estatísticos e a (iv) análise de dados, sendo a 

apresentação e discussão dos resultados. A apresentação dos resultados será efetuada de forma 

diferenciada em cada um dos três grupos de intervenção profissional.  

 

 

3.1. Caracterização da amostra 

 

Neste estudo, foram inquiridos 9 Supervisores, sendo 7 (77,8%) do género masculino com 

uma média de idade igual a 40,7 e desvio padrão de 4,8 e 2 (22,2%) do género feminino, com 

média de idade 38 e desvio padrão igual a 15,5. Como também 22 Orientadores Cooperantes, 

sendo que 14 (63,6%) são do género masculino, tendo uma média de idade igual a 41,8 e 

desvio padrão de 5,3 e 8 (36,4%) do género feminino, com média de idade 43 e desvio padrão 

de 1,7. Por último os Estagiários, que perfaz um total de 63, onde 34 (54%) são do género 

masculino, com média de idade igual a 24,6 e desvio padrão de 1,5 e 29 (46%) são do género 

feminino, com média de idade igual a 24,1 e desvio padrão de 2,1. No total participaram no 

estudo 94 inquiridos, correspondendo aos 100% da amostra. 

Tabela 3: Caracterização da amostra quanto ao sexo e idade [número de indivíduos (n), frequência relativa (%), 
média (�̅) e desvio padrão (±s)]. 

 Idade 
 n (%) �� +s 

Supervisores 
Homens 7 (77,8) 40,7 4,8 

Mulheres 2 (22,2) 38 15,5 

Cooperantes 
Homens 14 (63,6) 41,8 5,3 

Mulheres 8 (36,4) 43 1,7 

Estagiários 
Homens 34 (54) 24,6 1,5 

Mulheres 29 (46) 24,1 2,1 
 Total 94 (100%) - - 

 

 



23 

 

3.2. Instrumentos e Procedimentos 

 

Este estudo apoia-se na informação recolhida através dos inquéritos aplicados a amostra em 

questão, onde vamos poder refletir sobre a perceção dos inquiridos no âmbito do estágio 

pedagógico.  

De entre os vários procedimentos qualitativos, escolhemos um inquérito com questões abertas 

e fechadas (ver em anexo), com o intuito de recolher opiniões, situações vivenciadas, 

expectativas futuras, ou seja, a perceção que os inquiridos tinham sobre o estágio pedagógico. 

É de salientar que nem todos os inquéritos continham as mesmas questões, visto que são 

variáveis independentes, com tarefas e competências diferentes a desempenhar ao longo do 

ano letivo. 

Sendo assim, optamos pela seguinte estrutura: Na primeira parte, especificamos o objetivo do 

estudo, garantimos o anonimato e a confidencialidade das respostas e apelamos pela 

colaboração e sinceridade das mesmas.  

Na segunda parte, construímos uma identificação para os inqueridos, onde os Supervisores da 

UTAD foram identificados através da idade, género, habilitação académica e os anos que 

orienta em EF; já os Orientadores Cooperantes foram identificados pela idade, género, 

habilitação académica, anos que orienta em EF, se possui alguma formação específica em 

Supervisão Pedagógica, turmas que leciona e que níveis de ensino; quanto aos Professores 

Estagiários foram identificados através da idade, género e período de estágio.  

Na terceira e última parte do inquérito, foi realizado grupos de questões que visaram conhecer 

e perceber a perceção dos inqueridos sobre o objetivo em estudo, com o intuito de refletir 

sobre a uniformização ou não, na formação dos estagiários e nos critérios de avaliação, sendo 

essas tarefas e competências do Estágio Pedagógico ao longo de um ano, onde compete a cada 

inquerido desempenhar as suas funções.   

Nesta última parte, no que diz respeito aos inquéritos aplicados aos Supervisores, dividimos 

as questões por três etapas: “em relação aos Estagiários”; “em relação ao Orientador 

Cooperante”; e “em relação ao Estágio”. Quanto aos inquéritos dos Orientadores 

Cooperantes, dividimos também em três etapas, sendo elas: “em relação ao Estagiários”; “em 

relação ao Supervisor”; e “em relação ao Estágio”. Já os inquéritos aplicados aos Professores 

Estagiários, dividimos em quatro etapas: “em relação à Escola”; “em relação ao Orientador 

Cooperante”; “em relação ao Supervisor”; e “em relação ao Estágio”. 

Para a construção do inquérito, foram necessários dois Professores peritos na área de 

Pedagogia para analisar e intervir de modo a proceder da maneira mais correta aquando da 
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elaboração do mesmo. Sendo que um dos peritos foi a Professora Doutora e Diretora do 2º 

Ciclo em Ensino da EF nos Ensinos Básico e Secundário e o Professor Doutor da área de 

pedagogia. 

O inquérito foi primeiramente elaborado através do Documento “Normas Regulamentares dos 

2º Ciclos de Estudo em Ensino” da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro e baseado 

também no Livro da série Didática (UTAD), “Supervisão Pedagógica em EF e Desporto – 

Parâmetros e Critérios de Avaliação do Estagiário de EF”, onde por um lado pessoal nos fez 

querer aprofundar mais o processo formativo e os critérios de avaliação dos estagiários.  

No mês de abril, para se proceder a validação dos inquéritos, foram aplicados a 30% da 

amostra, ou seja, a 19 estagiários, 7 orientadores e 3 supervisores, para confirmar a fiabilidade 

do estudo, e para que seja fiável o coeficiente de fiabilidade deve ser ≥ 0,7. Devido às 

opiniões diversificadas dos inquiridos, o Alpha de Cronbach’s foi razoável, correspondendo a 

um valor igual a 0,765.  

Logo de seguida, foram feitas as alterações necessárias para aumentar a sua fiabilidade. No 

mês de Maio e Junho foram novamente aplicados e recolhidos os inquéritos, momento, esse, 

que coincidiu com a conclusão do estágio pedagógico nas escolas de apenas alguns núcleos, 

visto que muitos terminaram mais cedo devido a algumas alterações nas normas pré-

estabelecidas. No total foram distribuídos 96 inquéritos para este estudo, sendo que apenas 

dois não foram respondidos devido as desigualdades encontradas ao longo do processo 

formativo dos estagiários e nos critérios e parâmetros de avaliação no decorrer do estágio 

pedagógico. 

Todos os intervenientes que responderam ao inquérito foram informados do objetivo do 

estudo, do seu anonimato e a confidencialidade das respostas na qual seriam respeitadas. 

Os inquéritos foram entregues pessoalmente, preenchidos na presença da responsável pelo 

estudo e depois de respondidos eram colocados dentro de uma pasta juntamente com os 

outros, garantindo o anonimato dos inquiridos. Após a sua recolha foram numerados para 

posterior análise.  

 

 

3.3. Procedimentos Estatísticos 

 

Para proceder-se ao procedimento estatístico dos dados utilizamos o programa informático 

SPSS (versão 17,0). Para análise dos dados e comparação das variáveis em estudo foi 
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realizado uma análise descritiva, recorrendo a parâmetros de tendência central e de dispersão 

(média, desvio padrão, frequência absoluta, frequência relativa, máximo e mínimo). 

Preliminarmente, e com o intuito de estudar a proporção da variabilidade das respostas, foi 

realizado o estudo de consistência interna, através do teste alpha de Cronbach’s tendo sido 

observado uma consistência razoável (α ≥ 0,7).     

A análise da normalidade da distribuição, foi estudada através do recurso ao teste não 

paramétrico Kolmogorov Smirnov (K-S), com a correção de Lilliefors, tendo-se observado 

uma tendência normal da distribuição dos resultados. 

Com o intuito de comparar as médias dos três grupos de estudos, recorremos ao teste t para 

amostras independentes.  

O nível de significância foi mantido em 5%.   
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4. APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS 

 

Para conseguirmos apresentar os resultados obtidos de forma clara e objetiva, cingiremos em 

primeiro lugar nos Supervisores, seguido dos Orientadores Cooperantes e por fim nos 

Estagiários.  

Todas as questões de resposta fechada serão apresentadas através de tabelas e as questões de 

resposta aberta serão apresentadas através de gráficos e de seguida descreveremos os valores 

com mais significância, respeitando a opinião de cada inquerido, permitindo assim, inferir e 

refletir sobre a perceção que ambos têm sobre o estágio pedagógico. Sendo que cada uma das 

questões será apresentada individualmente para uma melhor visualização dos resultados e 

compreensão dos mesmos.      

Os resultados serão apresentados de acordo com a ordem representada nos inquéritos, visto 

que estão divididos por categorias, como já foi referido acima na metodologia.  

  

 

4.1. Supervisores de Estágio da UTAD 

 

Para dar início a apresentação dos resultados, nada como começar por referir a habilitação 

académica dos Supervisores. De acordo com as respostas, 2 dos inqueridos do género 

feminino, 1 (11,1%) possui licenciatura e 1 (11,1 %) doutoramento e os 7 do género 

masculino possuem o mesmo grau académico de doutoramento, equivalendo a 77,8%. No 

total dos inqueridos, apenas 1 (11,1%) possui licenciatura e 8 (88,9%) possuem 

doutoramento.  

Tabela 4: Habilitação académica dos Supervisores [número de indivíduos (n) e frequência relativa (%)]. 
 Mulheres Homens Total 
 n (%) n (%) n (%) 

Licenciatura 1 (11,1) 0 (00,0) 1 (11,1) 
Doutoramento 1 (11,1) 7 (77,8) 8 (88,9) 

 

De seguida, quanto aos anos de supervisão dos Professores, podemos verificar que a média do 

género feminino é de 4 anos, com um desvio padrão de 4,2, notando-se um mínimo de 1 

(11,1%) ano de supervisão nas escolas e uma máxima de 7 (11,1%) anos, ambos do género 

feminino. A média do género masculino é de 6,6 anos, com desvio padrão igual a 6,5, 

observando-se um mínimo de 2 (22,2%) anos de supervisão e máxima de 19 (11,1%) anos. 

No total, a média e o desvio padrão entre ambos os géneros é de 6 anos.  
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Tabela 5: Anos de Supervisão [número de indivíduos (n), frequência relativa (%), média (��) e desvio padrão 
(+s)]. 

 Mulheres Homens Total 
 n (%) �� +s n (%) �� +s n (%) �� +s 

1 ano 1 (11,1) 

4 4,2 

0 (00,0) 

6,6 6,5 

1 (11,1) 

6 6 

2 anos 0 (00,0) 2 (22,2) 2 (22,2) 

3 anos 0 (00,0) 1 (11,1) 1 (11,1) 

4 anos 0 (00,0) 2 (22,2) 2 (22,2) 

7 anos 1 (11,1) 0 (00,0) 1 (11,1) 

12 anos 0 (00,0) 1 (11,1) 1 (11,1) 

19 anos 0 (00,0) 1 (11,1) 1 (11,1) 

 

4.1.1. Em relação aos Estagiários 

 

De acordo com as respostas, apenas 2 (22,2%) dos inqueridos do género masculino reunia-se 

todas as semanas com os estagiários como está estipulado nas Normas Regulamentares do 2º 

ciclo de estudo em Ensino da UTAD. Não obtivemos um resultado estatisticamente 

significativo com p < 0,05, [t (9) = - 1,2, p = 0,46]. 

Tabela 6: De acordo com as competências, inicialmente previstas a cumprir no âmbito dos parâmetros 
avaliativos definidos nas Normas Regulamentares do 2º ciclo de estudo em Ensino da UTAD, reuniu-se todas as 
semanas com os estagiários [número de indivíduos (n), frequência relativa (%), teste t (t) e significância (p)]. 

 Mulheres Homens Total   

 n (%) n (%) n (%) t p 

Sim 0 (00,0) 2 (28,6) 2 (22,2) 
0,79 0,46 

Não 2 (100) 5 (71,4) 7 (77,8) 

 

Dos 2 (28,6%) inqueridos do género masculino que responderam acima reunir-se todas as 

semanas com os estagiários, os mesmos reuniam-se uma vez por semana como podemos 

verificar na tabela abaixo, ou seja, dos 9 (100%) inqueridos, apenas 2 (22,2%) reuniam-se 

com os estagiários uma vez por semana. Não foi possível observar resultados estatisticamente 

significativos [t (9) = - 0,79, p = 0,46]. 

Tabela 7: Se sim, quantas vezes por semana reunia-se com os estagiários [número de indivíduos (n), frequência 
relativa (%), teste t (t) e significância (p)]. 

 Mulheres Homens Total   

 n (%) n (%) n (%) t p 

Nenhuma 2 (100) 5 (71,4) 7 (77,8) 
- 0,79 0,46 

Uma vez 0 (00,0) 2 (28,6) 2 (22,2) 

 

Cada núcleo de estágio foram sujeitos a avaliação e de acordo com os Professores 

Supervisores todos foram submetidos a esta avaliação. Segundo os resultados obtidos, o 
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Núcleo 1 de cada Supervisor foi avaliado da seguinte maneira durante o período de estágio: 

quanto ao género feminino, 1 (50,0%) avaliou duas vezes e 1 (50,0%) avaliou quatro vezes. 

Quanto ao género masculino, 3 (42,9%) avaliaram cada estagiário do núcleo uma vez, assim 

como os outros 3 (42,9%) avaliaram duas vezes e apenas 1 (14,3%) avaliou quatro vezes. 

Logo, os estagiários de cada Núcleo 1 foram avaliados uma vez por 3 (33,3%) Supervisores, 

duas vezes por 4 (44,4%) Supervisores, três vezes por 1 (11,1%) Supervisor e quatro vezes 

por 1 (11,1%) Supervisor. Não houve um resultado estatisticamente significativo [t (9) = 1,82, 

p = 0,11].   

Tabela 8: Em quantas Práticas de Ensino Supervisionada (PES) avaliou cada núcleo – Núcleo 1 [número de 
indivíduos (n), frequência relativa (%), teste t (t) e significância (p)]. 

 Mulheres Homens Total   

 n (%) n (%) n (%) t p 

Uma vez 0 (00,0) 3 (42,9) 3 (33,3) 

1,82 0,11 
Duas vezes 1 (50,0) 3 (42,9) 4 (44,4) 

Três vezes 0 (00,0) 1 (14,3) 1 (11,1) 

Quatro vezes 1 (50,0) 0 (00,0) 1 (11,1) 

 

Podemos verificar que, de acordo com 2 (28,6%) dos inqueridos do género masculino, 

responderam que não foi possível verificar evolução no desempenho no processo de ensino 

aprendizagem do estagiário ao longo das suas aulas. No total, dos 9 (100%) inqueridos, 7 

(77,8%) responderam notar-se evolução por parte dos estagiários, sendo 2 (100%) do género 

feminino. Não foi possível verificar um resultado estatisticamente significativo [t (9) = - 0,79, 

p = 0,46]. 

Tabela 9: Ao longo da lecionação das aulas, em que os estagiários estavam a ser avaliados, foi possível verificar 
evolução no seu desempenho no processo de ensino aprendizagem [número de indivíduos (n), frequência relativa 
(%), teste t (t) e significância (p)]. 

 Mulheres Homens Total   

 n (%) n (%) n (%) t p 

Sim 2 (100) 5 (71,4) 7 (77,8) 
- 0,79 0,46 

Não 0 (00,0) 2 (28,6) 2 (22,2) 

 

Consoante as respostas observadas, nem todos os estagiários foram pontuais e assíduos nas 

tarefas e muito menos mostraram-se empenhados na sua concretização. Apenas 2 (22,2%) dos 

inqueridos do género masculino responderam “Algumas vezes” e os outros 7 (77,8%) 

responderam que os estagiários foram “Sempre” pontuais e assíduos em suas tarefas como 

também mostraram empenho na sua concretização. Quanto a pontualidade e assiduidade dos 
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estagiários não foi possível verificar resultados estatisticamente significativos [t (9) = 0,79, p 

= 0,46]. 

Tabela 10: Os estagiários foram pontuais e assíduos nas tarefas propostas pelo Supervisor e mostraram-se 
empenhados na sua concretização [número de indivíduos (n), frequência relativa (%), teste t (t) e significância 
(p)]. 

 Mulheres Homens Total   

 n (%) n (%) n (%) t p 

Algumas vezes 0 (00,0) 2 (28,6) 2 (22,2) 
0,79 0,46 

Sempre 2 (100) 5 (71,4) 7 (77,8) 

 

Todos os Professores Supervisores consideram importante a permanência dos estagiários nas 

escolas, durante todo o ano letivo. Visto que todos participam da mesma opinião não houve 

resultados estatisticamente significativos. Assim como, julgam insuficiente apenas um 

período de aulas para que um estagiário fique apto a lecionar ou mesmo para enfrentar a 

realidade que os esperam, como podemos verificar na tabela 12.  

Tabela 11: Considera importante que os estagiários estejam na escola durante todo o ano letivo [número de 
indivíduos (n) e frequência relativa (%)]. 

 Mulheres Homens Total 

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

Sim 2 (100) 7 (100) 9 (100) 

Não 0 (00,0) 0(00,0) 0 (00,0) 

 

Tabela 12: Julga suficiente um período letivo de aulas, para que um estagiário fique apto a lecionar e enfrentar a 

realidade futura que os espera [número de indivíduos (n) e frequência relativa (%)]. 

 Mulheres Homens Total 

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

Sim 0 (00,0) 0 (00,0) 0 (00,0) 

Não 2 (100) 7 (100) 9 (100) 

 

4.1.2. Em relação ao Orientador Cooperante 

 

Todos os Professores Supervisores consideram importante o trabalho em conjunto com o 

Orientador da escola, não havendo com isso, resultados estatisticamente significativos. 
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Tabela 13: Acha importante o trabalho em conjunto com o Orientador da escola [número de indivíduos (n) e 
frequência relativa (%)]. 

 Mulheres Homens Total 

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

Sim 2 (100) 7 (100) 9 (100) 

Não 0 (00,0) 0 (00,0) 0 (00,0) 

 

No segmento da pergunta anterior, quando perguntado o porquê da resposta, de acordo com o 

gráfico 1, 3 (42,9%) dos inqueridos do género masculino responderam “é importante aferir os 

critérios e as normas de avaliação”, respondendo também “para haver equilíbrio entre os dois 

Orientadores”. Uma outra resposta de 1 (50,0%) dos inqueridos do género feminino e 3 

(42,9%) do género masculino foi “é aquele que está com maior frequência com os 

estagiários”. Os 2 (100%) inqueridos do género feminino responderam que “transmite o 

conhecimento real e atual de determinada escola”. E apenas 1 (14,3%) do género masculino 

respondeu que “melhor aperfeiçoamento da intervenção didática e pedagógica dos 

estagiários”. Como era uma questão aberta, os 9 Supervisores inquiridos responderam de 

acordo com a sua perceção sobre o estágio, ou seja, muitos dos inqueridos deram mais de uma 

resposta.  

 

 

Gráfico 1: Porque acha importante o trabalho em conjunto com o Orientador da escola [percentagem (%), é 
importante aferir os critérios e as normas de avaliação (1), para haver equilíbrio entre os dois Orientadores (2), é 
aquele que está com maior frequência com os estagiários (3), transmite o conhecimento real e atual de 
determinada escola (4) e melhor aperfeiçoamento da intervenção didática e pedagógica dos estagiários (5)]. 
 

Apenas 3 (42,9%) inqueridos do género masculino responderam que não é pertinente reunir-

se regularmente com o Orientador Cooperante, ou seja, dos 9 Supervisores 6 (66,7%) acham 
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pertinente reunir-se regularmente com o Orientador e apenas 3 (33,3%) dizem o contrário. 

Não houve resultados significativos [t (9) = - 1,08, p = 0,32].  

Tabela 14: Seria pertinente reunir-se regularmente com o mesmo [número de indivíduos (n), frequência relativa 
(%), teste t (t) e significância (p)]. 

 Mulheres Homens Total   

 n (%) n (%) n (%) t p 

Sim 2 (100) 4 (57,1) 6 (66,7) 
- 1,08 0,32 

Não 0 (00,0) 3 (42,9) 3 (33,3) 

 

Apesar dos 3 Supervisores acima referidos, na tabela 14, não acharem pertinente reunir-se 

com o mesmo, a tabela 15 revela que apenas 1 (11,1%) não reunia-se regularmente para 

refletir sobre os parâmetros de avaliação / resultados de classificação, ou mesmo sobre outros 

assuntos, relacionados com o estágio. Apesar da pequena diferença na resposta, não foi 

possível observar um resultado estatisticamente significativo [t (9) = - 0,51, p = 0,63]. 

Tabela 15: Alguma vez se reuniu com o Orientador da escola para refletir sobre os parâmetros de avaliação / 
resultados de classificação, ou mesmo sobre outros assuntos, relacionados com o estágio [número de indivíduos 
(n), frequência relativa (%), teste t (t) e significância (p)]. 

 Mulheres Homens Total   

 n (%) n (%) n (%) t p 

Sim 2 (100) 6 (85,7) 8 (88,9) 
- 0,51 0,63 

Não 0 (00,0) 1 (14,3) 1 (11,1) 

 

4.1.3. Em relação ao Estágio 

 

Como podemos observar na tabela 16, 6 (66,7%) dos inqueridos não consideram a formação 

do 2º ciclo de estudos adequada, sendo 2 (100%) do género feminino e 4 (57,1%) do género 

masculino. Apenas 3 (33,3%) dos 9 (100%) inqueridos, sendo eles do género masculino 

consideram que a formação ao nível do 2º ciclo de estudos foi adequada para a execução das 

tarefas inerentes à realização do estágio pedagógico para os estagiários. Os resultados não 

foram significativos [t (9) = 1,08, p = 0,32]. 

Tabela 16: Considera que a formação ao nível do 2º ciclo de estudos (mestrado), em Ensino da EF nos Ensinos 
Básico e Secundário, foi adequada para a execução das tarefas inerentes à realização do estágio pedagógico para 
os estagiários [número de indivíduos (n), frequência relativa (%), teste t (t) e significância (p)]. 

 Mulheres Homens Total   

 n (%) n (%) n (%) t p 

Sim 0 (00,0) 3 (42,9) 3 (33,3) 
1,08 0,32 

Não 2 (100) 4 (57,1) 6 (66,7) 
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Quando perguntado o porque de determinada resposta, ainda na sequência da pergunta 

anterior, os 3 (42,9%) inqueridos do género masculino que consideram a formação do 2º ciclo 

de estudos adequada, acharam pertinente responder que “proporciona dentro dos parâmetros 

atuais exigidos pela Lei Portuguesa o número de horas de contato possível para o 

desenvolvimento das competências técnicas e práticas dos estagiários”.  

Dos 6 (66,7%) Supervisores que não consideram essa formação adequada, também 

responderam o porque dessa resposta.  

Podemos observar no gráfico 3, que 2 (28,6%) dos inqueridos do género masculino 

responderam que seria pertinente “alterar e adequar as disciplinas para o que realmente é 

necessário”, 2 (100%) dos inqueridos do género feminino e 2 (28,6%) do género masculino 

responderam que “a formação deve ser específica para cada especialização” e 3 (42,9%) dos 

inqueridos do género masculino acharam que houve “falta vivência prática”.  

 

 

Gráfico 2: Porque acha a formação adequada: Proporciona dentro dos parâmetros atuais exigidos pela Lei 
Portuguesa o número de horas de contato possível para o desenvolvimento das competências técnicas e práticas 
dos estagiários [percentagem (%)]. 

 

Gráfico 3: Porque não considera a formação adequada [percentagem (%), alterar e adequar as disciplinas para o 
que realmente é necessário (1), a formação deve ser específica para cada especialização (2), falta vivência prática 
(3)]. 
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De acordo com as respostas obtidas, 7 (77,8%) dos Supervisores não concordam com os 

parâmetros e tarefas de avaliação definidas nas normas Regulamentares do 2º ciclo de estudo 

em Ensino da UTAD, sendo 1 (50,0%) do género feminino e 6 (85,7%) do género masculino. 

Apenas 2 (22,2%) concordam com os parâmetros e tarefas de avaliação, sendo 1 (50,0%) do 

género feminino e 1 (14,3%) do género masculino. Não houve resultados significativos [t (9) 

= 1,01, p = 0,35]. 

Tabela 17: No geral, concorda com os parâmetros e tarefas de avaliação definidas nas normas Regulamentares 
do 2º ciclo de estudo em Ensino da UTAD [número de indivíduos (n), frequência relativa (%), teste t (t) e 
significância (p)]. 

 Mulheres Homens Total   

 n (%) n (%) n (%) t p 

Sim 1 (50,0) 6 (85,7) 7 (77,8) 
1,01 0,35 

Não 1 (50,0) 1 (14,3) 2 (22,2) 

 

Na sequência da pergunta anterior, dos 2 (22,2%) inqueridos de ambos os géneros que 

responderam que não concordam, alteravam esses parâmetros e tarefas da seguinte forma, 1 

(50,0%) do género feminino e 1 (14,3%) do género masculino responderam “Avaliação 

continua, baseada na quantificação das tarefas realizadas nas escolas”, observando-se [t (9) = 

- 1,01, p = 0,35] para um valor não significativo.    

Tabela 18: Se não, alterava – Avaliação continua, baseada na quantificação das tarefas realizadas nas escolas 
[número de indivíduos (n), frequência relativa (%), teste t (t) e significância (p)]. 

 Mulheres Homens Total   

 n (%) n (%) n (%) t p 

Sim 1 (50,0) 1 (14,3) 2 (22,2) 
- 1,01 0,35 

Não 1 (50,0) 6 (85,7) 7 (77,8) 

 

Do total, apenas 2 (22,2%) dos inqueridos responderam que as classificações atribuídas aos 

estagiários não foram semelhantes, ambos do género masculino, podemos observar na tabela 

20 que foram superior as classificações atribuídas pelo Orientador da escola. Os resultados 

não foram estatisticamente significativos com [t (22) = - 0,79, p = 0,46] na tabela 19 e [t (9) = 

0,79, p = 0,46] na tabela 20.   

Tabela 19: As classificações atribuídas aos estagiários pelo Professor Orientador da escola e pelo Professor 
Supervisor da UTAD foram semelhantes [número de indivíduos (n), frequência relativa (%), teste t (t) e 
significância (p)]. 

 Mulheres Homens Total   

 n (%) n (%) n (%) t p 

Sim 2 (100) 5 (71,4) 7 (77,8) 
- 0,79 0,46 

Não 0 (00,0) 2 (28,6) 2 (22,2) 
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Tabela 20: Se não, foram superior as do [número de indivíduos (n), frequência relativa (%), teste t (t) e 
significância (p)]. 

 Mulheres Homens Total   

 n (%) n (%) n (%) t p 

Orientador 0 (00,0) 2 (28,6) 2 (22,2) 
0,79 0,46 

Não responde  2 (100) 5 (71,4) 7 (77,8) 

 

Quando perguntamos aos Professores Supervisores se mudariam alguma coisa no estágio 

pedagógico, dos 9 inqueridos, 5 (55,6%) responderam que sim, sendo 1 (50,0%) do género 

feminino e 4 (57,1%) do género masculino. Não houve resultados estatisticamente 

significativos [t (9) = 0,16, p = 0,88].   

Tabela 21: Mudaria alguma coisa no estágio pedagógico [número de indivíduos (n), frequência relativa (%), teste 
t (t) e significância (p)]. 

 Mulheres Homens Total   

 n (%) n (%) n (%) t p 

Sim 1 (50,0) 4 (57,1) 5 (55,6) 
0,16 0,88 

Não  1 (50,0) 3 (42,9) 4 (44,4) 

 

Dos 5 (55,6%) que responderam “sim”, que mudariam alguma coisa no estágio pedagógico, 

alguns deram mais de uma resposta que serão apresentadas no gráfico 4, de forma a esclarecer 

o ponto de vista e opinião de cada Supervisor.  

Dos 5 (55,6%) inqueridos de ambos os géneros que responderam que mudariam alguma coisa 

no estágio pedagógico, como podemos verificar no gráfico abaixo, metade do género 

feminino e 4 (57,1%) do género masculino responderam que mudariam “avaliação e duração 

do estágio igual para todos”. Apenas 1 (14,3%) do género masculino respondeu que mudaria 

“reunião com os estagiários de 15 em 15 dias para reflexão e dúvidas”, como também que 

“deveria funcionar uma ação de formação em cada escola”, haver “turmas exclusivas para os 

estagiários”, “maior número de aulas avaliadas” e “mais quantidade de documentos escritos e 

debates entre os estagiários”.  

Nota-se que 4 (42,9%) do género masculino reponderam que mudariam “maior percentual de 

tempo dos estagiários nas escolas”.  

Apenas 2 (28,6%) do género masculino responderam que mudariam para uma “maior 

possibilidade de participação nas reuniões internas da escola”. 
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Gráfico 4: O que mudaria no estágio pedagógico [percentagem (%), avaliação e duração do estágio igual para 
todos (1), reunião com os estagiários de 15 em 15 dias para reflexão e dúvidas (2), deveria funcionar uma ação 
de formação em cada escola (3), maior percental de tempo dos estagiários nas escolas (4), turmas exclusivas para 
os estagiários (5), maior possibilidade de participação nas reuniões internas da escola (6), maior número de aulas 
avaliadas (7) e mais quantidade de documentos escritos e debates entre os estagiários (8)]. 
 

 

4.2. Orientadores Cooperantes 

 

No que diz respeito a habilitação académica dos Orientadores Cooperantes, podemos observar 

na tabela 22, que dos 22 inqueridos no total, 10 (45,5%) possuem licenciatura sendo 3 

(37,5%) do género feminino e 7 (50,0%) do género masculino e 12 (54,5%) possuem 

mestrado sendo 5 (62,5%) do género feminino e 7 (50,0%) do género masculino.  

Tabela 22: Habilitação académica [número de indivíduos (n) e frequência relativa (%)]. 
 Mulheres Homens Total 
 n (%) n (%) n (%) 

Licenciatura 3 (37,5) 7 (50,0) 10 (45,5) 
Mestrado 5 (62,5) 7 (50,0) 12 (54,5) 

 

Quando falamos em anos de supervisão dos Orientadores, notamos que a maioria dos 

inqueridos possui apenas 1 ano, ou seja, dos 22 inqueridos 7 (31,8%) supervisionam num 

período de 1 ano, sendo 2 (9,1%) do género feminino e 5 (22,7%) do género masculino, 

seguido de 4 (18,2%) que praticam supervisão num período de 2 anos, onde são todos do 

género masculino. O máximo de supervisão foi de 18 anos, praticado por apenas 1 (4,5%) do 

género masculino. A média dos inqueridos do género feminino que supervisionam é de 5,9 
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com um desvio padrão de 4,2. Já a média dos inqueridos do género masculino é de 4,8 com 

um desvio padrão de 5,5. No total dos inqueridos temos uma média de 5,2 e desvio padrão 5. 

Tabela 23: Anos de Supervisão [número de indivíduos (n), frequência relativa (%), média (��) e desvio padrão 
(+s)]. 

 Mulheres Homens Total 
 n (%) �� +s n (%) �� +s n (%) �� +s 

1 ano 2 (9,1) 

5,9 4,2 

5 (22,7) 

4,8 5,5 

7 (31,8) 

5,2 5 

2 anos 0 (00,0) 4 (18,2) 4 (18,2) 

4 anos 1 (4,5) 1 (4,5) 2 (9,1) 

5 anos 1 (4,5) 0 (00,0) 1 (4,5) 

6 anos 2 (9,1) 0 (00,0) 2 (9,1) 

8 anos 0 (00,0) 1 (4,5) 1 (4,5) 

11 anos 0 (00,0) 1 (4,5) 1 (4,5) 

12 anos 2 (9,1) 0 (00,0) 2 (9,1) 

13 anos 0 (00,0) 1 (4,5) 1 (4,5) 

18 anos 0 (00,0) 1 (4,5) 1 (4,5) 

 

Segundo as respostas dos inqueridos quanto a formação específica em Supervisão 

Pedagógica, metade dos inqueridos do género feminino possuem essa formação, ou seja, dos 

22 inqueridos 7 (31,8%) possuem formação específica, sendo 4 (50,0%) do género feminino e 

3 (21,4%) do género masculino e 15 (68,2%) não possuem formação em Supervisão, onde 4 

(50,0%) são do género feminino e 11 (78,6%) são do género masculino.  

Tabela 24: Possui formação específica em Supervisão Pedagógica [número de indivíduos (n) e percentagem 
(%)]. 

 Mulheres Homens Total 
 n (%) n (%) n (%) 

Sim 4 (50,0) 3 (21,4) 7 (31,8) 
Não 4 (50,0) 11 (78,6) 15 (68,2) 

 

Como podemos observar na tabela 25, a maioria dos Orientadores Cooperantes possuem 4 

turmas na escola, correspondendo a metade dos inqueridos 11 (50,0%), na qual, 3 (13,6%) são 

do género feminino e 8 (36,4%) são do género masculino. Nota-se que apenas 1 não possui 

turmas na escola, visto que praticava a orientação ao estagiário através da turma de um outro 

professor e apenas 1 (4,5%) possui 6 turmas, correspondendo ao máximo de turmas de acordo 

com as respostas. Quanto a média de turmas, os inqueridos do género feminino possui uma 

média de 4,7 com um desvio padrão de 0,7 e os inqueridos do género masculino possui uma 

média de 4 e desvio padrão de 1,3. No total dos 22 inqueridos, a média foi de 4,2 e desvio 

padrão de 1,1.   
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Tabela 25: Número de turmas que leciona na escola [número de indivíduos (n), frequência relativa (%), média 
(��) e desvio padrão (+s)]. 

 Mulheres Homens Total 
 n (%) �� +s n (%) �� +s n (%) �� +s 

0 Turmas 0 (00,0) 

4,7 0,7 

1 (4,5) 

4 1,3 

1 (4,5) 

4,2 1,1 

3 Turmas 0 (00,0) 1 (4,5) 1 (4,5) 

4 Turmas 3 (13,6) 8 (36,4) 11 (50,0) 

5 Turmas 4 (18,2) 4 (18,2) 8 (36,4) 

6 Turmas 1 (4,5) 0 (00,0) 1 (4,5) 

 

4.2.1. Em relação aos Estagiários 

 

Como podemos notar na tabela 26, todos os inqueridos efetuaram reuniões informando os 

estagiários sobre o modo de como lecionar ou mesmo quanto as estratégias que deveriam 

utilizar.  

Tabela 26: Antes do início do ano letivo, efetuou reuniões preparatórias informando os professores estagiários 

sobre o modo como lecionar ou mesmo quanto as estratégias que deveriam utilizar [número de indivíduos (n) e 

frequência relativa (%)]. 

 Mulheres Homens Total 

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

Sim 8  14  22 (100,0) 

Não  0 (00,0) 0 (00,0) 0 (00,0) 

 

De acordo com os 22 inqueridos, apenas 1 (4,5%) do género masculino não observou as suas 

previstas nas Normas Regulamentares do 2º ciclo de estudo em Ensino da UTAD. Sendo o 

valor de significância e de t [t (22) = - 1, p = 0,34]. 

Tabela 27: De acordo com as Normas Regulamentares do 2º ciclo de estudo em Ensino da UTAD, os estagiários 
observaram as suas aulas [número de indivíduos (n), frequência relativa (%), teste t (t) e significância (p)]. 

 Mulheres Homens Total   

 n (%) n (%) n (%) t p 

Sim 8 (100,0) 13 (92,9) 21 (95,5) 
- 1 0,34 

Não  0 (00,0) 1 (7,1) 1 (4,5) 

 

Dos 22 inqueridos, apenas 2 (9,1%) do género masculino não reuniu-se todas as semanas com 

estagiários de acordo com as competências previstas nos parâmetros avaliativos nas Normas 

Regulamentares do 2º ciclo de estudo em Ensino da UTAD. Verificando-se o valor de nível 

de significância e de t [t (22) = - 1,1, p = 0,28]. 
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Tabela 28: De acordo com as competências, inicialmente previstas a cumprir no âmbito dos parâmetros 
avaliativos definidos nas Normas Regulamentares do 2º ciclo de estudo em Ensino da UTAD, reuniu-se todas as 
semanas com os estagiários [número de indivíduos (n), frequência relativa (%), teste t (t) e significância (p)]. 

 Mulheres Homens Total   

 n (%) n (%) n (%) t p 

Sim 8 (100,0) 12 (85,7) 20 (90,9) 
- 1,1 0,28 

Não  0 (00,0) 2 (14,3) 2 (9,1) 

 

Segundo os resultados obtidos, no total dos 22 inqueridos, 9 (40,9%) reuniam-se 1 vez por 

semana para discutir e refletir as atividades realizadas na escola, sendo 2 (25,0%) do género 

feminino e 7 (50,0%) do género masculino. É de se salientar que 2 (9,1%) do total dos 

inqueridos do género masculino não reuniam-se com os estagiários e nota-se que 7 (31,8%) 

reuniam-se mais de 2 vezes por semana, sendo 4 (50,0%) do género feminino e 3 (21,4%) do 

género masculino. Não houve resultados estatisticamente significativos quanto as reuniões 

que realizavam com os estagiários [t (22) = 1,9, p = 0,71].  

Tabela 29: Se sim, quantas reuniões realizavam com os estagiários, por semana para discutir e refletir as 
atividades realizadas na escola [número de indivíduos (n), frequência relativa (%), teste t (t) e significância (p)]. 

 Mulheres Homens Total   

 n (%) n (%) n (%) t p 

Nenhuma 0 (00,0) 2 (14,3) 2 (9,1) 

1,9 0,71 
Uma vez 2 (25,0) 7 (50,0) 9 (40,9) 

Duas vezes 2 (25,0) 2 (14,3) 4 (18,2) 

Mais de duas vezes 4 (50,0) 3 (21,4) 7 (31,8) 

 

Durante o período de aulas, dos 22 inqueridos, 14 (63,6%) alternavam as turmas entre eles, 

sendo 5 (62,5%) do género feminino e 9 (64,3%) do género masculino. O valor do nível de 

significância e de t [t (22) = 0,8, p = 0,93]. 

Tabela 30: Durante o período de aulas, os estagiários alternaram as turmas entre eles [número de indivíduos (n), 
frequência relativa (%), teste t (t) e significância (p)]. 

 Mulheres Homens Total   

 n (%) n (%) n (%) t p 

Sim 5 (62,5) 9 (64,3) 14 (63,6) 
0,8 0,93 

Não  3 (37,5) 5 (35,7) 8 (36,4) 

 

Conforme as respostas analisadas, todos os Orientadores Cooperantes orientaram os 

estagiários na sua planificação, estruturação e organização das aulas.  
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Tabela 31: Os estagiários foram orientados na planificação, estruturação e organização das aulas [número de 
indivíduos (n) e frequência relativa (%)]. 

 Mulheres Homens Total 

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

Sim 8 (100,0) 14 (100,0) 22 (100,0) 

Não  0 (00,0) 0 (00,0) 0 (00,0) 

  

Conforme podemos observar na tabela 32, o mínimo de Unidades Didáticas (UD) lecionadas 

por cada estagiário foi de 1 a 3, perfazendo um total de 6 (27,3%), sendo 3 (37,5%) do género 

feminino e 3 (21,4%) do género masculino e o máximo foi de 5 a 7 UD lecionadas no total de 

6 (27,3%) dos inqueridos, onde 1 (12,5%) foi do género feminino e 5 (35,5%) do género 

masculino. A maioria dos inqueridos 10 (45,5%) lecionou de 3 a 5 UD, onde 4 (50,0%) foram 

do género feminino e 6 (42,9%) do género masculino. Quando comparados ambos os géneros 

verificámos que não existem diferenças estatisticamente significativas quanto ao número de 

UD lecionadas [t (22) = - 1,2, p = 0,25].   

Tabela 32: Quantas UD (Unidade Didática) lecionaram, em média, cada estagiário na escola [número de 
indivíduos (n), frequência relativa (%), teste t (t) e significância (p)]. 

 Mulheres Homens Total   

 n (%) n (%) n (%) t p 

1 a 3 3 (37,5) 3 (21,4) 6 (27,3) 

- 1,2 0,25 3 a 5  4 (50,0) 6 (42,9) 10 (45,5) 

5 a 7 1 (12,5) 5 (35,7) 6 (27,3) 

 

Na opinião da maioria dos inqueridos 13 (59,1%) do total acharam que os estagiários não 

tinham competências prévias para realizar as tarefas propostas pelo Orientador, sendo 5 

(62,5%) do género feminino e 8 (57,1%) do género masculino. O valor do nível de 

significância e de t [t (22) = 0,23, p = 0,81]. 

Tabela 33: Em sua opinião, os estagiários tinham competências prévias para realizar as tarefas propostas pelo 
Orientador [número de indivíduos (n), frequência relativa (%), teste t (t) e significância (p)]. 

 Mulheres Homens Total   

 n (%) n (%) n (%) t p 

Sim 3 (37,5) 6 (42,9) 9 (40,9) 
0,23 0,81 

Não  5 (62,5) 8 (57,1) 13 (59,1) 

 

De acordo com os Orientadores os estagiários foram “Sempre” pontuais e assíduos nas tarefas 

propostas e mostram-se empenhados na sua concretização, mas apenas 1 (4,5%) do total 

respondeu “Algumas vezes”, sendo do género masculino. Quando comprados os géneros não 

houveram resultados estatisticamente significativos [t (22) = 0,75, p = 0,46]. 
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Tabela 34: Os estagiários foram pontuais e assíduos nas tarefas propostas pelo Orientador e mostraram-se 
empenhados na sua concretização [número de indivíduos (n), frequência relativa (%), teste t (t) e significância 
(p)]. 

 Mulheres Homens Total   

 n (%) n (%) n (%) t p 

Algumas vezes 0 (00,0) 1 (7,1) 1 (4,5) 
0,75 0,46 

Sempre   8 (100,0) 13 (92,9) 21 (95,5) 

 

Do total de inqueridos, como podemos observar na tabela 35, a maioria 13 (59,1%) dos 

Orientadores abordavam sempre os estagiários durante as aulas para dar formação, instrução e 

opinião para melhorarem como professores em Ensino da EF, sendo 4 (50,0%) do género 

feminino e 9 (64,3%) do género masculino. Nota-se que do total de inqueridos, 5 (22,7%) 

nunca abordava os estagiários durante as aulas lecionadas por eles, sendo 2 (25,0%) do género 

feminino e 3 (21,4%) do género masculino. Apenas 2 (25,0%) do género feminino e 2 

(14,3%) do género masculino abordavam algumas vezes os estagiários, perfazendo um total 

de 4 (18,2%) dos inqueridos. O valor do nível de significância e de t quando comparados 

ambos os géneros [t (22) = - 0,47, p = 0,65].   

Tabela 35: Durante as aulas lecionadas pelos estagiários, o Professor abordava-os para dar formação, instruções 
e opiniões para melhorarem como professores em Ensino da EF [número de indivíduos (n), frequência relativa 
(%), teste t (t) e significância (p)]. 

 Mulheres Homens Total   

 n (%) n (%) n (%) t p 

Nunca 2 (25,0) 3 (21,4) 5 (22,7) 

- 0,47 0,65 Algumas vezes 2 (25,0) 2 (14,3) 4 (18,2) 

Sempre   4 (50,0) 9 (64,3) 13 (59,1) 

 

De acordo com as repostas todos os inqueridos reuniam-se com os estagiários ao fim de cada 

aula lecionada para realizar reflexões da mesma. Do total 8 (36,4%) dos inqueridos reuniam-

se com os estagiários algumas vezes, sendo apenas 1 (12,5%) do género feminino e 7 (50,0%) 

do género masculino. Os outros inqueridos 14 (63,6%) responderam que reuniam-se sempre 

com os estagiários ao fim de cada aula lecionada, sendo 7 (87,5%) do género feminino e 

metade do género masculino 7 (50,0%). Não houve resultados estatisticamente significativos 

quanto as reflexões realizadas ao fim de cada aula lecionada [t (22) = 1,8, p = 0,85]. 

Tabela 36: Ao fim de cada aula lecionada, foi possível reunir com os estagiários para realizar uma reflexão da 
mesma [número de indivíduos (n), frequência relativa (%), teste t (t) e significância (p)]. 

 Mulheres Homens Total   

 n (%) n (%) n (%) t p 

Algumas vezes 1 (12,5) 7 (50,0) 8 (36,4) 
1,8 0,85 

Sempre   7 (87,5) 7 (50,0) 14 (63,6) 
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No gráfico 5, serão apresentadas as tarefas realizadas pelos núcleos de estágio nas escolas, 

onde cada núcleo de cada escola realizou diferentes tarefas, sendo respondido por cada 

estagiário.  

Como podemos observar, dos 63 (100,0%) dos inqueridos do total, apenas 1 (12,5%) do 

género feminino realizou na escola concursos, a caça ao tesouro e demonstração de atividades 

desportivas alternativas. De seguida, 2 (14,3%) do género masculino realizaram vigilância de 

provas regionais e caça ao tesouro e 2 (25%) do género feminino realizaram o corta-mato. 

Apenas 3 (21,4%) do género masculino realizaram viagem de estudo. Podemos observar 

também que 4 (28,6%) do género masculino realizaram corta-mato e demonstrações de 

atividades desportivas alternativas e 6 (75%) do género feminino realizaram o desporto 

escolar (DE) e torneios. Nota-se que 9 (64,3%) do género masculino realizaram DE e 13 

(92,9%), ou seja a maioria dos inqueridos do género masculino realizaram torneios nas 

escolas. É de salientar que apenas 1 (7,1%) do género masculino não realizou nenhuma tarefa 

na escola.    

 

Gráfico 5: Identifique as tarefas realizadas pelo núcleo de estágio na escola [percentagem (%), DE (1), torneios 
(2), viagens de estudo (3), vigilância de provas regionais (4), concursos (5), corta-mato (6), caça ao tesouro (7), 
demonstrações de atividades desportivas alternativas (8) e nenhuma (9)]. 
 

Depois de analisadas as repostas foi possível verificar que apenas 2 (9,1%) do total dos 

inqueridos responderam que os estagiários nunca participavam nas reuniões da escola, sendo 

os 2 do género masculino. Observamos que 10 (45,5%) dos inqueridos no total responderam 

que os estagiários participavam sempre nas reuniões da escola, sendo 6 (75,0%) do género 

feminino e 4 (28,6%) do género masculino, os outros 10 (45,5%) dos inqueridos responderam 

que os estagiários participavam algumas vezes nas reuniões da escola, na qual, 2 (25,5%) são 
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do género feminino e 8 (57,1%) do género masculino. Quando comparados os géneros não 

obtemos um valor significativo [t (22) = 2,3, p = 0,34]. 

Tabela 37: Os estagiários participavam ativamente nas reuniões da escola [número de indivíduos (n), frequência 
relativa (%), teste t (t) e significância (p)]. 

 Mulheres Homens Total   

 n (%) n (%) n (%) t p 

Nunca 0 (00,0) 2 (14,3) 2 (9,1) 

2,3 0,34 Algumas vezes 2 (25,5) 8 (57,1) 10 (45,5) 

Sempre   6 (75,0) 4 (28,6) 10 (45,5) 

 

No seguimento desta questão, quando perguntado o porque dos estagiários participarem nas 

reuniões da escola, cada Orientador respondeu de acordo com a frequência dos mesmo, 

manifestando a sua opinião, que será apresentada no gráfico 6. 

A maioria dos inqueridos 5 (35,7%), do género masculino respondeu que os estagiários 

participavam nas reuniões da escola porque assim, poderiam “atuar perante a turma com o 

Concelho de Turma”, como também acham “importante para que o estagiário possa inteirar-se 

de todo o funcionamento da escola”, sendo que 3 (37,5%) do género feminino concordam 

com a segunda resposta. Podemos observar que 3 (21,4%) do género masculino e 1 (12,5%) 

do género feminino responderam que “quanto maior for a experiência melhor” e 3 (21,4%) do 

género masculino responderam que, “somente nas reuniões em que o grupo disciplinar 

entender ser importante a presença dos estagiários”. Apenas 2 (25%) do género feminino 

responderam, “para que os estagiários pudessem organizar as atividades propostas pelo 

núcleo” e 2 (14,3%) do género masculino responderam que havia “falta de informação quer 

da Universidade quer da direção escolar, quanto a possibilidade de participarem nas reuniões 

de caráter avaliativo”. Nota-se que apenas 1 (7,1%) do género masculino respondeu que as 

reuniões realizadas nas escolas “não faziam parte dos elementos da avaliação da UTAD”. 
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Gráfico 6: Porquê [percentagem (%), não fazia parte dos elementos da avaliação da UTAD (1), para que os 
estagiários pudessem organizar as atividades propostas pelo núcleo (2), para que pudessem atuar perante a turma 
com o Concelho de Turma (3), é importante para que o estagiário possa inteirar-se de todo o funcionamento da 
escola (4), quanto maior for a experiência melhor (5), somente nas reuniões em que o grupo disciplinar entender 
ser importante a presença dos estagiários (6) e falta de informação quer da Universidade quer da direção escolar, 
quanto a possibilidade de participarem nas reuniões de caráter avaliativo (7)]. 
 

As tarefas solicitadas pelos Orientadores serão apresentadas a seguir no gráfico 7, onde cada 

Orientador respondeu os tipos de trabalhados solicitados para cada estagiário.  

Como podemos verificar, apenas 1 (7,1%) inquerido do género masculino respondeu que não 

solicitou planos de aula aos seus estagiários, visto que são 14 do total, verifica-se a mesma 

resposta quanto às UD. No que diz respeito aos balanços dos planos de aula apenas 4 (28,6%) 

do género masculino não solicitaram esse trabalho. Quanto ao género feminino apenas 6 

(75%) e quanto ao género masculino apenas 8 (57,1%) solicitaram aos estagiários os balanços 

da UD. Quanto as adendas, apenas 5 (62,5%) do género feminino e 6 (42,9%) do género 

masculino solicitaram aos seus estagiários esse tipo de trabalho. Dos 8 (100,0%) inqueridos 

do género feminino apenas 1 (12,5%) não solicitou aos seus estagiários as atas, já os 

inqueridos do género masculino apenas 7 (50%) solicitaram este tipo de trabalho. A maioria 

do género masculino 12 (85,7%) e a maioria do género feminino 6 (75%) solicitaram aos seus 

estagiários os documentos de apoio para os alunos. Metade do género feminino e masculino 

solicitou o relatório final de estágio. Todos os inqueridos do género feminino solicitaram a 

auto e heteroavaliação no final de cada período aos seus estagiários, sendo que 11 (78,6%) do 

género masculino solicitaram este tipo de trabalho. Quanto as PES, 6 (75%) do género 

feminino e 6 (42,9%) do género masculino solicitaram aos seus estagiários esse trabalho. A 

maioria dos inqueridos do género feminino 7 (87,5%) solicitaram o dossier final de estágio, 

quanto que do género masculino, apenas 9 (64,3%). Uma das tarefas considerada importante 

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

4,5

5

1 2 3 4 5 6 7

N
ú

m
e

ro
 d

e
 in

d
iv

íd
u

o
s

Respostas

Feminino

Masculino



44 

 

no ponto de vista dos próprios Orientadores, podemos notar que apenas 3 (37,5%) do género 

feminino e 3 (21,4%) do género masculino solicitaram aos seus estagiários a assessoria ao 

diretor de turma (DT). Apenas 2 (25%) do género feminino solicitaram o documento do DE.  

 

Gráfico 7: Que tipo de trabalhos solicitou aos seus estagiários [percentagem (%), planos de aula (1), balanços 
dos planos de aula (2), UD (3), balanços das UD (4), adendas (5), atas (6), documento de apoio para os alunos 
(7), relatório final de estágio (8), auto e heteroavaliação no final de cada período (9), PES (10), dossier final de 
estágio (11), assessoria ao DT (12) e documentos do DE (13)]. 
 

De acordo com a tabela 38, todos os inqueridos do género feminino, responderam que os 

estagiários foram avaliados em muitas aulas e apenas 1 (4,5%) do total correspondendo ao 

género masculino, os outros 21 (95,5%) do total responderam que os estagiários foram 

avaliados em todas as aulas lecionadas, sendo todos do género masculino. O valor de t e p [t 

(22) = 0,75, p = 0,46], não havendo resultados estatisticamente significativos. 

Tabela 38: De todas as aulas lecionadas pelos estagiários, quantas aulas foram avaliadas [número de indivíduos 
(n), frequência relativa (%), teste t (t) e significância (p)]. 

 Mulheres Homens Total   

 n (%) n (%) n (%) t p 

Muitas 8 (100,0) 1 (7,1) 1 (4,5) 
0,75 0,46 

Todas 0 (00,0) 13 (92,9) 21 (95,5) 

 

Como podemos verificar na tabela 39, todos os Orientadores Cooperantes observaram os 

estagiários nas suas aulas, com exceção de 1 (4,5%) pertencente ao género masculino. Não 

houve resultados estatisticamente significativos quanto as observações de aulas pelo 

Orientador [t (22) = 0,75, p = 0,46]. 
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Tabela 39: Durante a lecionação das aulas pelos estagiários, o Professor observou todas as aulas [número de 
indivíduos (n), frequência relativa (%), teste t (t) e significância (p)]. 

 Mulheres Homens Total   

 n (%) n (%) n (%) t p 

Algumas vezes 0 (00,0) 1 (7,1) 1 (4,5) 
0,75 0,46 

Sempre 8 (100,0) 13 (92,9) 21 (95,5) 

 

Conforme podemos observar nas respostas, apenas 1 (4,5%) do total dos inqueridos nunca 

observou as aulas de um estagiário juntamente com os seus colegas, não realizando uma 

reflexão da mesma, sendo esse do género masculino. A maioria das respostas foi que 

observavam sempre as aulas do colega do núcleo juntamente com os outros estagiários 

realizando uma reflexão da mesma com 14 (63,6%) do total, sendo 8 (100,0%) do género 

feminino e 6 (42,9%) do género masculino. Os que responderam algumas vezes foram 7 

(31,8%) do total, onde são todos do género masculino. Nota-se que os inqueridos do género 

feminino observaram sempre as aulas juntamente com os colegas do núcleo. Quando 

comprados ambos os géneros não observamos um valor estatisticamente significativo [t (22) = 

2,8, p = 0,1].  

Tabela 40: Os estagiários, juntamente com o Professor, observavam as aulas dos colegas do núcleo e ao mesmo 
tempo, realizavam uma reflexão da mesma [número de indivíduos (n), frequência relativa (%), teste t (t) e 
significância (p)]. 

 Mulheres Homens Total   

 n (%) n (%) n (%) t p 

Nunca 0 (00,0) 1 (7,1) 1 (4,5) 

2,8 0,1 Algumas vezes 0 (00,0) 7 (50,0) 7 (31,8) 

Sempre 8 (100,0) 6 (42,9) 14 (63,6) 

 

Todos os inqueridos responderam que ao longo da lecionação das aulas, em que os estagiários 

estavam a ser avaliados, que foi possível verificar evolução no seu desempenho no processo 

de ensino aprendizagem.  

Tabela 41: Ao longo da lecionação das aulas, em que os estagiários estavam a ser avaliados, foi possível 
verificar evolução no seu desempenho no processo de ensino aprendizagem [número de indivíduos (n) e 
frequência relativa (%)]. 

 Mulheres Homens Total 

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

Sim 8 (100,0) 14 (100,0) 22 (100,0) 

Não 0 (00,0) 0 (00,0) 0 (00,0) 

 

Apenas 1 (4,5%) do total dos inqueridos do género masculino respondeu de acordo com a 

tabela 42, que não consideram importante que os estagiários estejam na escola durante todo o 
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ano letivo. Os outros inqueridos consideram importante esse processo na escola durante todo 

o ano letivo. Obtemos o valor do nível de significância de p = 0,46 e t = - 0,75. 

Tabela 42: Considera importante que os estagiários estejam na escola durante todo o ano letivo [número de 
indivíduos (n), frequência relativa (%), teste t (t) e significância (p)]. 

 Mulheres Homens Total   

 n (%) n (%) n (%) t p 

Sim 8 (100,0) 13 (92,9) 21 (95,5) 
- 0,75 0,46 

Não 0 (00,0) 1 (7,1) 1 (4,5) 

 

Verificamos a mesma resposta quando os inqueridos respondem que um período letivo de 

aulas não é suficiente para que um estagiário fique apto para lecionar e enfrentar a realidade 

futura que os espera como podemos observar na tabela 43, apenas 1 (4,5%) do total do género 

masculino julga suficiente um período letivo de aulas. Obtendo então um valor do nível de 

significância de p e t [t (22) = 0,75, p = 0,46]. 

Tabela 43: Julga suficiente um período letivo de aulas, para que um estagiário fique apto a lecionar e enfrentar a 
realidade futura que os espera [número de indivíduos (n), frequência relativa (%), teste t (t) e significância (p)]. 

 Mulheres Homens Total   

 n (%) n (%) n (%) t p 

Sim 0 (00,0) 1 (7,1) 1 (4,5) 
0,75 0,46 

Não 8 (100,0) 13 (92,9) 21 (95,5) 

 

4.2.2. Em relação ao Supervisor  

 

Segundo os inqueridos, a maioria com 16 (72,7%) do total acham importante o trabalho em 

conjunto com o Supervisor da UTAD, sendo 8 (100,0%) do género feminino e 8 (57,1%) do 

género masculino. Apenas 6 (27,3%) do total de inqueridos não acham importante o trabalho 

em conjunto com o Supervisor, sendo todos do género masculino. Não houveram resultados 

estatisticamente significativos quanto a importância do trabalho em conjunto com o 

Supervisor [t (22) = - 2,3 p = 0,3].  

Tabela 44: Acha importante o trabalho em conjunto com o Supervisor da UTAD [número de indivíduos (n), 
frequência relativa (%), teste t (t) e significância (p)]. 

 Mulheres Homens Total   

 n (%) n (%) n (%) t p 

Sim 8 (100,0) 8 (57,1) 16 (72,7) 
- 2,3 0,3 

Não 0 (00,0) 6 (42,9) 6 (27,3) 
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Alguns dos inqueridos responderam o porquê do trabalho em conjunto com o Supervisor da 

UTAD, onde vamos poder observar no gráfico 8. 

De acordo com o gráfico representado abaixo, 6 (75%) do género feminino e 4 (28,6%) do 

género masculino responderam que acha importante o trabalho em conjunto com o Supervisor 

da UTAD, “para que este seja coerente”. Apenas 2 (25%) do género feminino e 3 (21,4%) do 

género masculino responderam achar importante “para haver uma melhor adequação e 

aplicação do trabalho exigido”. Metade do género feminino 4 (50%) e 5 (35,7%) do género 

masculino responderam que acham importante a “troca de opiniões para a função dos 

estagiários”. Nota-se que, apenas 5 (35,7%) do género masculino responderam que deve haver 

“tarefas independentes para os Orientadores, evitando duplicidade de opiniões sobre o mesmo 

trabalho realizado pelos estagiários”.   

 

Gráfico 8: Porquê [percentagem (%), para que o trabalho seja coerente (1), para haver uma melhor adequação e 
aplicação do trabalho exigido (2), troca que opiniões para a função dos estagiários (3) e tarefas independentes 
para os Orientadores, evitando duplicidade de opiniões sobre o mesmo trabalho realizado pelos estagiários (4)]. 
 

Da mesma maneira que alguns inqueridos acham importante o trabalho com o Supervisor e 

outros não, de acordo com a tabela 45, a maioria dos inqueridos responderam que seria 

pertinente reunir-se regularmente com o mesmo correspondendo a 14 (63,6%) do total, sendo 

7 (87,5%) do género feminino e 7 (50,0%) do género masculino. Quando comparados ambos 

os géneros não foi possível observar um valor estatisticamente significativo [t (22) = - 1,8, p = 

0,85]. 

Tabela 45: Seria pertinente reunir-se regularmente com o mesmo [número de indivíduos (n), frequência relativa 
(%), teste t (t) e significância (p)]. 

 Mulheres Homens Total   

 n (%) n (%) n (%) t p 

Sim 7 (87,5) 7 (50,0) 14 (63,6) 
- 1,8 0,85 

Não 1 (12,5) 7 (50,0) 8 (36,4) 
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A maioria dos inqueridos como podemos observar na tabela 46, reuniam com o Supervisor da 

UTAD para refletir sobre os assuntos relacionados com o estágio, dos 13 (59,1%) no total, 7 

(87,5%) são género feminino e 6 (42,9%) do género masculino. Apenas 1 (12,5%) do género 

feminino e 8 (57,1%) do género masculino não reunia com o Supervisor, perfazendo um total 

de 9 (40,9%). O valor encontrado quando comparados os resultados revela não haver 

resultados estatisticamente significativos [t (22) = - 2,2, p = 0,42]. 

Tabela 46: Alguma vez se reuniu com o Supervisor da UTAD para refletir sobre os parâmetros de avaliação / 
resultados de classificação, ou mesmo sobre outros assuntos relacionados com o estágio [número de indivíduos 
(n), frequência relativa (%), teste t (t) e significância (p)].  

 Mulheres Homens Total   

 n (%) n (%) n (%) t p 

Sim 7 (87,5) 6 (42,9) 13 (59,1) 
- 2,2 0,42 

Não 1 (12,5) 8 (57,1) 9 (40,9) 

 

4.2.3. Em relação ao Estágio 

 

Como podemos verificar, grande parte dos inqueridos 17 (77,3%) responderam que as 

classificações atribuídas aos estagiários pelo Orientador da escola e pelo Supervisor da UTAD 

foram semelhantes, sendo 8 (100,0%) do género feminino e 9 (64,3%) do género masculino. 

Apenas 5 (22,7%) dos inqueridos do género masculino responderam que as classificações não 

foram semelhantes. Obtemos um valor de p e t [t (22) = - 2,7, p = 0,02] como um resultado 

estatisticamente significativo. 

Tabela 47: As classificações atribuídas aos estagiários pelo Professor Orientador da escola e pelo Professor 
Supervisor da UTAD foram semelhantes [número de indivíduos (n), frequência relativa (%), teste t (t) e 
significância (p)]. 

 Mulheres Homens Total   

 n (%) n (%) n (%) t p 

Sim 8 (100,0) 9 (64,3) 17 (77,3) 
- 2,7 0,02 

Não 0 (00,0) 5 (35,7) 5 (22,7) 

 

Dos 5 (22,7%) inqueridos do total que responderam acima que as classificações não foram 

semelhantes, os mesmos responderam que foram superior as classificações do Orientador da 

escola, todos do género masculino. O valor do nível de significância de p e t [t (22) = 2, p = 

0,06] não foi estatisticamente significativo.  
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Tabela 48: Se não, foram superior as do [número de indivíduos (n), frequência relativa (%), teste t (t) e 
significância (p)]. 

 Mulheres Homens Total   

 n (%) n (%) n (%) t p 

Orientador 0 (00,0) 5 (35,7) 5 (22,7) 
2 0,06 

Não responde 8 (100,0) 9 (64,3) 17 (77,3) 

 

A maior parte dos inqueridos 19 (86,4%) concordam com os parâmetros e tarefas de avaliação 

definidas nas Normas Regulamentares do 2º ciclo de estudo em Ensino da UTAD, onde 8 

(100,0%) são do género feminino e 11 (78,6%) do género masculino. Apenas 3 (13,6%) do 

total do género masculino não concordam com esses parâmetros. Quando comparados ambos 

os géneros não foi possível verificar um valor estatisticamente significativo [t (22) = - 1,4, p = 

0,2]. 

Tabela 49: No geral, concorda com os parâmetros e tarefas de avaliação definidas nas Normas Regulamentares 
do 2º ciclo de estudo em Ensino da UTAD [número de indivíduos (n), frequência relativa (%), teste t (t) e 
significância (p)]. 

 Mulheres Homens Total   

 n (%) n (%) n (%) t p 

Sim 8 (100,0) 11 (78,6) 19 (86,4) 
- 1,4 0,2 

Não 0 (00,0) 3 (21,4) 3 (13,6) 

 

Os inqueridos que responderam “Não” na questão anterior, como não concordam com os 

parâmetros e tarefas definidas nas Normas, alteravam da seguinte forma, dando a sua opinião, 

mas nem todos responderam o porque, como vamos poder observar no gráfico 9.  

Para começar, nota-se que são todos do género masculino, onde 2 (14,3%) alteravam as 

“tarefas solicitadas” e 1 (7,1%) alterava a “participação na vida da escola”, alterava a 

“assessoria ao DT obrigatório”, como também as “tarefas diferentes para os Orientadores” e 

“retirar parte das tarefas a realizar na UTAD dando importância do estágio ao trabalho na 

escola”. 
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Gráfico 9: Se não, o que alterava [percentagem (%), tarefas solicitadas (1), participação na vida da escola (2), 
assessoria ao DT obrigatório (3), tarefas diferentes para os Orientadores (4) e retirar parte das tarefas a realizar 
na UTAD dando importância do estágio ao trabalho realizado na escola (5)]. 
 

Do total dos inqueridos, 15 (68,2%) responderam que mudariam alguma coisa no estágio 

pedagógico como podemos observar na tabela 50, na qual, 5 (62,5%) são do género feminino 

e 10 (71,4%) são do género masculino. O valor encontrado para o nível de significância p e t 

[t (22) = 0,4, p = 0,7] não revelou ser um resultado estatisticamente significativo. 

Tabela 50: Mudaria alguma coisa no estágio pedagógico [número de indivíduos (n), frequência relativa (%), teste 
t (t) e significância (p)]. 

 Mulheres Homens Total   

 n (%) n (%) n (%) t p 

Sim 5 (62,5) 10 (71,4) 15 (68,2) 
0,4 0,7 

Não 3 (37,5) 4 (28,6) 7 (31,8) 

 

De todos os 22 inqueridos, apenas 15 (68,2%) mudariam alguma coisa no estágio pedagógico 

como podemos observar na tabela 50 e no gráfico 10 vamos poder verificar o que os 

Orientadores mudariam, visto que cada um deu a sua opinião quanto ao estágio pedagógico.  

Como podemos observar no gráfico, apenas 1 (12,5%) do género feminino e apenas 2 

(14,3%) do género masculino responderam que “retirava o peso dos trabalhos académicos”. 

Nota-se que apenas 1 (7,1%) do género masculino respondeu “falta de conhecimentos 

pedagógicos e científicos” e que “aumentaria a carga horária atribuída aos Orientadores da 

escola, pois é insuficiente para concretizarem todas as tarefas propostas para a avaliação dos 

estagiários”. Apenas 2 (14,3%) do género masculino responderam que deveria haver “mais 

equidade nos procedimentos a ter com os estagiários”. Podemos observar que 1 (12,5%) do 

género feminino e 4 (28,6%) do género masculino responderam que os estagiários deveriam 

ter “acesso na escola para lecionarem, preparando-os para a vida nas escolas”. Assim como, 1 
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(12,5%) do género feminino e 5 (35,7%) do género masculino responderam que deveriam 

“aumentar o tempo de atividade nas escolas”. Apenas 2 (25%) do género feminino e 1 (7,1%) 

do género masculino responderam que deveria haver um “trabalho em conjunto entre o 

Orientador e Supervisor”. 3 (21,4%) do género masculino responderam ser necessário 

“atribuição de uma turma fixa a cada estagiário até o final do ano” e 2 (25%) do género 

feminino e 2 (14,3%) do género masculino responderam que deveria haver “reuniões iniciais 

para a uniformização de critérios”. 

 

 

Gráfico 10: Se sim, o quê [percentagem (%), retirava o peso dos trabalhos académicos (1), falta de 
conhecimentos pedagógicos e científicos (2), mais equidade nos procedimentos a ter com os estagiários (3), 
acesso na escola para lecionarem, preparando-os para a vida nas escolas (4), aumentar o tempo de atividade nas 
escolas (5), trabalho conjunto entre o Orientador e Supervisor (6), aumentar a carga horária atribuída aos 
Orientadores da escola, pois é insuficiente para concretizarem todas as tarefas propostas para a avaliação dos 
estagiários (7), atribuição de uma turma fixa a cada estagiário até o final do ano (8), reuniões iniciais para a 
uniformização de critérios (9)].  
 

 

4.3. Professores Estagiários 

 

Antes de começar a apresentar as tarefas realizadas e as opiniões dos estagiários, vamos 

apresentar o período de estágio dos mesmos. 

De acordo com a tabela 51, dos 63 (100%) inqueridos do total, a maioria dos estagiários 35 

(55,6%) permaneceram na escola durante 9 meses, sendo 18 (62,1%) do género feminino e 17 

(50%) do género masculino. Apenas 4 (6,3%) do total permaneceram na escola durante 5 

meses, onde 1 (3,4%) foi do género feminino e 3 (8,8%) foi do género masculino. Nota-se que 

a média de permanência na escola do género feminino foi de 8,3 com um desvio padrão de 
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1,13, quanto ao género masculino a média foi de 7,91 e desvio padrão de 1,31. Do total temos 

uma média de 8,08 e desvio padrão de 1,23.  

Tabela 51: Período de estágio dos estagiários [número de indivíduos (n), frequência relativa (%), média (��) e 
desvio padrão (+s)]. 

 Mulheres Homens Total 
 n (%) �� +s n (%) �� +s n (%) �� +s 

5 meses 1 (3,4) 

8,3 1,13 

3 (8,8) 

7,91 1,31 

4 (6,3) 

8,08 1,23 

6 meses 2 (6,9) 1 (2,9) 3 (4,8) 

7 meses 3 (10,3) 9 (26,5) 12 (19,0) 

8 meses 5 (17,2) 4 (11,8) 9 (14,3) 

9 meses 18 (62,1) 17 (50,0) 35 (55,6) 

 

4.3.1. Em relação à Escola 

 

Como podemos observar na tabela 52, a maioria dos estagiários 52 (82,5%) tiveram a 

oportunidade de observar as aulas do Orientador antes de começarem a lecionar, sendo 25 

(86,2%) do género feminino e 27 (79,4%) do género masculino. Não houve resultados 

estatisticamente significativos [t (63) = - 0,7, p = 0,49].   

Tabela 52: Antes de começar a lecionar as suas aulas, teve a oportunidade de observar as aulas do seu Professor 
Orientador [número de indivíduos (n), frequência relativa (%), teste t (t) e significância (p)]. 

 Mulheres Homens Total   

 n (%) n (%) n (%) t p 

Sim 25 (86,2) 27 (79,4) 52 (82,5) 
- 0,7 0,49 

Não 4 (13,8) 7 (20,6) 11 (17,5) 

 

De todos os inqueridos, apenas 25 (39,7%) dos estagiários, durante o período de aulas 

lecionaram sempre a mesma turma, onde 9 (31%) foi do género feminino e 16 (47,1%) do 

género masculino. Nota-se que o valor do nível de significância p e t [t (63) = 1,3, p = 0,2] 

não revelou um resultado estatisticamente significativo.  

Tabela 53: Durante este período de aulas lecionou sempre a mesma a turma [número de indivíduos (n), 
frequência relativa (%), teste t (t) e significância (p)]. 

 Mulheres Homens Total   

 n (%) n (%) n (%) t p 

Sim 9 (31,0) 16 (47,1) 25 (39,7) 
1,3 0,2 

Não 20 (69,0) 18 (52,9) 38 (60,3) 

 

Consoante as respostas dos estagiários, podemos observar que mais da metade 41 (65,1%) dos 

inqueridos sentiu segurança/confiança na sua competência em todas as UD lecionadas, sendo 
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que 13 (44,8%) foram do género feminino e 28 (82,4%) foram do género masculino. Quando 

comparados ambos os géneros, nota-se que foi possível observar um resultado 

estatisticamente significativo [t (63) = 3,3, p = 0]. 

Tabela 54: Sentiu segurança/confiança na sua competência em todas as UD lecionadas [número de indivíduos 
(n), frequência relativa (%), teste t (t) e significância (p)]. 

 Mulheres Homens Total   

 n (%) n (%) n (%) T p 

Sim 13 (44,8) 28 (82,4) 41 (65,1) 
3,3 0 

Não 16 (55,2) 6 (17,6) 22 (34,9) 

 

Podemos verificar na tabela 55, que 42 (66,7%) dos inqueridos no total responderam que as 

notas das PES foram iguais, ou seja, foram as esperadas em função do seu empenho e 

dedicação, sendo 20 (69%) do género feminino e 22 (64,7%) do género masculino. Apenas 5 

(7,9%) responderam que foram superior, sendo 3 (10,3%) do género feminino e 2 (5,9%) do 

género masculino. Observamos também que 16 (25,4%) do total dos inqueridos responderam 

que as notas foram inferiores, sendo 6 (20,7%) do género feminino e 10 (29,4%) do género 

masculino. Verificou-se que os resultados quanto as notas das PES não foram estatisticamente 

significativos [t (63) = 0,94, p = 0,35].  

Tabela 55: As notas das PES foram as esperadas, em função do seu empenho e dedicação [número de indivíduos 
(n), frequência relativa (%), teste t (t) e significância (p)]. 

 Mulheres Homens Total   

 n (%) n (%) n (%) t p 

Inferior 6 (20,7) 10 (29,4) 16 (25,4) 

0,94 0,35 Igual 20 (69,0) 22 (64,7) 42 (66,7) 

Superior 3 (10,3) 2 (5,9) 5 (7,9) 

 

De acordo com as respostas dos inqueridos, quase todos os estagiários responderam que foi 

possível verificar muita evolução na lecionação das aulas dos seus colegas do núcleo, com 53 

(84,1%) do total, sendo 24 (82,8%) do género feminino e 29 (85,3%) do género masculino e 

apenas 2 (3,2%) responderam que houve pouca evolução na lecionação das aulas dos seus 

colegas do núcleo, sendo 1 de cada género. Podemos observar que foram poucos os 

estagiários que responderam que a evolução na lecionação das aulas de seus colegas do 

núcleo foi toda, visto que foram apenas 8 (12,7%), sendo 4 (13,8%) do género feminino e 4 

(11,8%) do género masculino. No que diz respeito a evolução na lecionação das aulas pelos 

colegas do núcleo, não constou-se valores estatisticamente significativos [t (63) = 0,15, p = 

0,88]. 
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Tabela 56: Foi possível verificar alguma evolução na lecionação das aulas dos seus colegas do núcleo [número 
de indivíduos (n), frequência relativa (%), teste t (t) e significância (p)]. 

 Mulheres Homens Total   

 n (%) n (%) n (%) t p 

Pouca 1 (3,4) 1 (2,9) 2 (3,2) 

0,15 0,88 Muita 24 (82,8) 29 (85,3) 53 (84,1) 

Toda 4 (13,8) 4 (11,8) 8 (12,7) 

 

Na tabela 57, foi possível constatar que a maioria dos inqueridos durante a lecionação das 

aulas, puderam avaliar alguns colegas do núcleo, do total 56 (88,9%), 27 (93,1%) foi do 

género feminino e 29 (85,3%) do género masculino. Quando comprados os géneros não 

observamos resultados estatisticamente significativos [t (63) = - 1, p = 0,33]. 

Tabela 57: Durante a lecionação das aulas, avaliou algum colega do núcleo [número de indivíduos (n), 
frequência relativa (%), teste t (t) e significância (p)]. 

 Mulheres Homens Total   

 n (%) n (%) n (%) t p 

Sim 27 (93,1) 29 (85,3) 56 (88,9) 
- 1 0,33 

Não 2 (6,9) 5 (14,7) 7 (11,1) 

 

As notas que os estagiários deram aos seus colegas comparando com as do Orientador foram 

bem distintas como podemos observar na tabela 58. Apensar dessa diferença, mais da metade 

dos inqueridos 38 (60,3%) responderam que as notas foram iguais, sendo 19 (65,5%) do 

género feminino e 19 (55,9%) do género masculino. Apenas 8 (12,7%) do total responderam 

que as notas foram inferior, sendo metade de cada género e o mesmo número de inqueridos 

responderam que as notas foram superior, sendo apenas 2 (6,9%) do género feminino e 6 

(17,6%) do género masculino. É de salientar que 9 (14,3%) dos inqueridos não responderam a 

essa questão pelo fato das notas não terem sido revelados pelo Orientador, onde 4 (13,8%) 

foram do género feminino e 5 (14,7%) do género masculino. Quando comparados os géneros 

nota-se que os resultados não foram estatisticamente significativos [t (63) = - 0,7, p = 0,51].   

Tabela 58: Se sim, a nota que lhe deu comparando com a do orientador foi [número de indivíduos (n), frequência 
relativa (%), teste t (t) e significância (p)]. 

 Mulheres Homens Total   

 n (%) n (%) n (%) t p 

Inferior 4 (13,8) 4 (11,8) 8 (12,7) 

- 0,7 0,51 
Igual 19 (65,5) 19 (55,9) 38 (60,3) 

Superior 2 (6,9) 6 (17,6) 8 (12,7) 

Não responde 4 (13,8) 5 (14,7) 9 (14,3) 
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De acordo com as respostas dos estagiários, quase todos 58 (92,1%) responderam que os 

colegas do núcleo ajudaram-no a superar as dificuldades encontradas neste percurso do 

estágio, sendo 27 (93,1%) do género feminino e 31 (91,2%) do género masculino. O valor do 

nível de significância p e t [t (63) = - 0,28, p = 0,8] revelou que os resultados não foram 

estatisticamente significativos.  

Tabela 59: Os colegas do núcleo ajudaram-no a superar as dificuldades encontradas neste percurso do estágio 
[número de indivíduos (n), frequência relativa (%), teste t (t) e significância (p)]. 

 Mulheres Homens Total   

 n (%) n (%) n (%) t p 

Sim 27 (93,1) 31 (91,2) 58 (92,1) 
- 0,28 0,8 

Não 2 (6,9) 3 (8,8) 5 (7,9) 

 

Mais da metade dos estagiários 33 (52,4%) responderam que participavam sempre nas 

reuniões da escola, sendo 15 (51,7%) do género feminino e 18 (52,9%) do género masculino. 

Apenas 4 (6,3%) dos inqueridos responderam que nunca participavam nas reuniões da escola, 

sendo 1 (3,4%) do género feminino e 3 (8,8%) do género masculino. Quanto a participação 

nas reuniões da escola pelos estagiários não foi possível observar resultados significativos [t 

(63) = 0,26, p = 0,8]. 

Tabela 60: Participavam ativamente nas reuniões da escola [número de indivíduos (n), frequência relativa (%), 
teste t (t) e significância (p)]. 

 Mulheres Homens Total   

 n (%) n (%) n (%) T p 

Nunca 1 (3,4) 3 (8,8) 4 (6,3) 

0,26 0,8 Algumas vezes 13 (44,8) 13 (38,3) 26 (41,3) 

Sempre 15 (51,7) 18 (52,9) 33 (52,4) 

 

No gráfico 11, serão apresentadas as tarefas realizadas na escola pelos estagiários. 

Como podemos observar, grande parte dos inqueridos realizaram na escola o DE 24 (82,8%) 

do género feminino e 29 (85,3%) do género masculino, como também torneios, sendo 25 

(86,2%) do género feminino e 22 (64,7%) do género masculino. Poucos inqueridos puderam 

realizar viagens de estudo com seus alunos, 6 (20,7%) foi do género feminino e 4 (11,8%) foi 

do género masculino. Apenas 2 (6,9%) do género feminino realizaram na escola a prova de 

orientação, uma caça ao tesouro e uma apresentação de coreografia e apenas 2 (5,9%) do 

género masculino realizaram na escola a prova de orientação, o corta-mato, uma ação de 

formação e o sarau. Nota-se que 3 (10,3%) do género feminino realizaram na escola o corta-

mato e tiveram a oportunidade de organizar uma atividade, sendo que 1 (2,9%) do género 
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masculino teve a mesma oportunidade, como também realizou um teatro com os alunos. 

Quanto ao género feminino 1 (3,4%) realizou na escola uma ação de formação e ajudou no 

desporto adaptado. Observamos que 6 (20,7%) do género feminino realizaram na escola um 

sarau, assim como 10 (34,5%) do mesmo género realizaram outros tipos de atividades 

internas, sendo apenas 8 (23,5%) do género masculino. É de salientar que 4 (11,8%) do 

género masculino não realizaram nenhuma tarefa na escola.  

 

Gráfico 11: Tarefas realizadas na escola [percentagem (%), DE (1), torneios (2), viagens de estudo (3), prova de 
orientação (4), caça ao tesouro (5), corta-mato (6), apresentação de coreografia (7), organização de uma 
atividade (8), ação de formação (9), desporto adaptado (10), teatro (11), sarau (12), outros tipos de atividades 
internas (13) e nenhuma (14)]. 
 

4.3.2. Em relação ao Orientador Cooperante 

 

Quanto a relação com o Orientador, apenas 3 (4,8%) dos inqueridos do género masculino 

responderam que o Orientador não contribui para a sua formação inicial, para o exercício da 

função docente. Não verificou-se resultados estatisticamente significativos [t (63) = - 1,64, p 

= 0,1]. 

Tabela 61: O Professor Orientador contribuiu para a sua formação inicial, para o exercício da função docente 
[número de indivíduos (n), frequência relativa (%), teste t (t) e significância (p)]. 

 Mulheres Homens Total   

 n (%) n (%) n (%) t p 

Sim 29 (100,0) 31 (91,2) 60 (95,2) 
- 1,64 0,1 

Não 0 (00,0) 3 (8,8) 3 (4,8) 

 

Na questão a seguir obtivemos respostas bem distintas, visto que, a maioria dos inqueridos 27 

(42,9%) reuniam-se apenas uma vez por semana com o Orientador para discutir tarefas a 

realizar, para avaliar e refletir sobre as aulas lecionadas e outros assuntos inerentes ao estágio, 
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sendo 14 (48,3%) do género feminino e 13 (38,2%) do género masculino. Podemos observar 

que 19 (30,2%) dos inqueridos reuniam-se com o orientador mais de duas vezes por semana, 

sendo 8 (27,6%) do género feminino e 11 (32,4%) do género masculino. Nota-se que apenas 3 

(4,8%) do total dos inqueridos sendo eles do género masculino, não realizaram nenhuma 

reunião por semana com o seu Orientador. Quando comprados os géneros não foi possível 

verificar um resultado estatisticamente significativo [t (63) = 0,1, p = 0,9]. 

Tabela 62: Quantas vezes por semana se reuniram com o Orientador para discutir tarefas a realizar, para avaliar e 
refletir sobre as aulas lecionadas e outros assuntos inerentes ao estágio [número de indivíduos (n), frequência 
relativa (%), teste t (t) e significância (p)]. 

 Mulheres Homens Total   

 n (%) n (%) n (%) T p 

Nenhuma 0 (00,0) 3 (8,8) 3 (4,8) 

0,1 0,9 
Uma vez 14 (48,3) 13 (38,2) 27 (42,9) 

Duas vezes 7 (24,1) 7 (20,6) 14 (22,2) 

Mais de duas vezes 8 (27,6) 11 (32,4) 19 (30,2) 

 

Novamente com respostas bem diversificadas, na tabela 63, verificamos que a maioria dos 

inqueridos 27 (42,9%) lecionou todas aulas sendo abordado pelo seu orientador, com 

instruções ou opiniões para melhorarem o processo de ensino aprendizagem, sendo 9 (31%) 

do género feminino e 18 (52,9%) do género masculino. Observamos também que apenas 4 

(6,3%) dos inqueridos responderam que não houve nenhuma aula em que o orientador 

abordasse para dar instruções ou mesmo opiniões para melhorarem o processo de ensino 

aprendizagem, sendo 3 (10,3%) do género feminino e 1 (2,9%) do género masculino. Nota-se 

que o resultado foi estatisticamente significativo [t (63) = - 2,1, p = 0,04].  

Tabela 63: Quantas aulas, lecionou a ser abordado pelo Professor Orientador, com instruções ou opiniões para 
melhorarem o processo de ensino aprendizagem [número de indivíduos (n), frequência relativa (%), teste t (t) e 
significância (p)]. 

 Mulheres Homens Total   

 n (%) n (%) n (%) t p 

Nenhuma 3 (10,3) 1 (2,9) 4 (6,3) 

- 2,1 0,04 
Poucas 5 (17,2) 3 (8,8) 8 (12,7) 

Muitas 12 (41,4) 12 (35,3) 24 (38,1) 

Todas 9 (31,0) 18 (52,9) 27 (42,9) 

 

Como podemos observar mais da metade dos inqueridos 41 (65,1%) responderam que ao fim 

de cada aula lecionada por eles o Orientador reunia-se para realizar a reflexão da mesma, 

sendo 20 (69%) do género feminino e 21 (61,8%) do género masculino. Apenas 2 (3,2%) do 

total do género masculino responderam que nunca se reuniram com o Orientador ao fim de 
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cada aula para refletir. Quando comparados os géneros não observamos resultados 

estatisticamente significativos [t (63) = 1, p = 0,4].  

Tabela 64: Ao fim de cada aula lecionada refletiram com o Orientador [número de indivíduos (n), frequência 
relativa (%), teste t (t) e significância (p)]. 

 Mulheres Homens Total   

 n (%) n (%) n (%) t p 

Nunca 0 (00,0) 2 (5,9) 2 (3,2) 

1 0,4 Algumas vezes 9 (31,0) 11 (32,4) 20 (31,7) 

Sempre 20 (69,0) 21 (61,8) 41 (65,1) 

 

Como na resposta anterior, mais da metade dos inqueridos 33 (52,4%) responderam que 

realizavam sempre uma autoavaliação no final das aulas lecionadas, sendo 11 (37,9%) do 

género feminino e 22 (64,7%) do género masculino. Apenas 16 (25,4%) do total de 

inqueridos responderam que nunca realizavam uma autoavaliação, sendo 8 (27,6%) do género 

feminino e 8 (23,5%) do género masculino. No que diz respeito a autoavaliação não foi 

possível observar resultados significativos [t (63) = - 1,5, p = 0,2].  

Tabela 65: Realizavam uma autoavaliação no final das aulas lecionadas [número de indivíduos (n), frequência 
relativa (%), teste t (t) e significância (p)]. 

 Mulheres Homens Total   

 n (%) n (%) n (%) T p 

Nunca 8 (27,6) 8 (23,5) 16 (25,4) 

- 1,5 0,2 Algumas vezes 10 (34,5) 4 (11,8) 14 (22,2) 

Sempre 11 (37,9) 22 (64,7) 33 (52,4) 

 

Conforme podemos observar na tabela 66, a maioria dos inqueridos 45 (71,4%) durante as 

aulas utilizavam as próprias estratégias de ensino e as propostas pelo Orientador, ou seja, 

ambas, sendo 23 (79,3%) do género feminino e 22 (64,7%) do género masculino. De seguida, 

com 17 (27%) dos inqueridos, utilizavam as próprias estratégias de ensino, onde 6 (20,7%) 

eram do género feminino e 11 (32,4%) do género masculino. Nota-se que apenas 1 (1,6%) do 

total do género masculino respondeu que as estratégias utilizadas durante as aulas eram 

propostas pelo Orientador. Não houve resultados estatisticamente significativos [t (63) = 1,2, 

p = 0,25]. 
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Tabela 66: Durante as aulas as estratégias de ensino utilizadas eram propostas pelo [número de indivíduos (n), 
frequência relativa (%), teste t (t) e significância (p)]. 

 Mulheres Homens Total   

 n (%) n (%) n (%) t p 

Estagiário 6 (20,7) 11 (32,4) 17 (27,0) 

1,2 0,25 Orientador 0 (00,0) 1 (2,9) 1 (1,6) 

Ambos 23 (79,3) 22 (64,7) 45 (71,4) 

 

Quanto aos tipos de trabalhos que foram solicitados pelo seu Orientador, podemos verificar 

no gráfico 12 que, todos os inqueridos do género feminino fizeram os planos de aula como 

solicitado pelo seu Orientador e 33 (97,1%) do género masculino. Mais da metade dos 

inqueridos fizeram os balanços dos planos de aula, sendo 27 (93,1%) do género feminino e 22 

(64,7%) do género masculino, como também fizeram as UD como o solicitado, sendo que 

foram maior o número dos que fizeram do género masculino 30 (88,2%). Mas da metade do 

género feminino realizou os balanços das UD 21 (72,4%) e apenas 16 (47,1%) do género 

masculino. O mesmo acontece com as adendas, onde mais da metade do género feminino 17 

(58,6%) tiveram que fazer e entregar como o solicitado, sendo que apenas 10 (29,4%) do 

género masculino tiveram qua a fazer. Observamos que 19 dos inqueridos tiveram que 

realizar as atas, tanto do género feminino (65,5%) como do género masculino (55,9%). O 

mesmo acontece com o documento de apoio para os alunos, sendo 23 inqueridos, tanto do 

género feminino (79,3%) como do género masculino (67,6%). Apenas 11 (37,9%) do género 

feminino e 7 (20,6%) do género masculino tiveram que entregar o relatório final de estágio, já 

a auto e heteroavaliação no final de cada período, observamos um número maior de 

inqueridos, sendo 27 (93,1%) do género feminino e 24 (70,6%) do género masculino. Quanto 

as PES, verificamos uma diferença de um indivíduo entre os géneros, sendo 16 (55,2%) do 

género feminino e metade do género masculino 17 (50%), como também na entrega do 

dossier final de estágio, onde 13 (44,8%) foram do género feminino e 12 (35,3%) do género 

masculino. A assessoria ao DT considerada a mais importante para os Orientadores, na qual 

podemos dizer que foram poucos àqueles que solicitaram esse tipo de trabalho, visto que 

apenas 7 (24,1%) do género feminino e 1 (2,9%) do género masculino o realizaram na escola. 

Quanto ao estudo de turma, apenas 1 (2,9%) do género masculino o entregou como foi 

solicitado pelo seu Orientador. Foi possível observar que apenas 1 de ambos os géneros 

tiveram que fazer o dossier do DE. 
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Gráfico 12: Que tipos de trabalhos foram solicitados pelo seu Orientador [percentagem (%), planos de aula (1), 
balanços dos planos de aula (2), UD (3), balanços das UD (4), adendas (5), atas (6), documento de apoio para os 
alunos (7), relatório final de estágio (8), auto e heteroavaliação no final de cada período (9), PES (10), dossier 
final de estágio (11), assessoria ao DT (12), estudo de turma (13) e dossier do DE (14)]. 
 

4.3.3. Em relação ao Supervisor  

 

Relativamente ao Supervisor, como podemos verificar na tabela 67, mais da metade dos 

inqueridos 33 (52,4%) foram avaliados somente uma vez pelo Supervisor, sendo 14 (48,3%) 

do género feminino e 19 (55,9%) do género masculino. De acordo com as normas, podemos 

observar que apenas 23 (36,5%) dos inqueridos foram avaliados duas vezes pelo Supervisor, 

sendo 11 (37,9%) do género feminino e 12 (35,3%) do género masculino. É de salientar que 6 

(9,5%) do total de inqueridos, não foram avaliados pelo Supervisor, sendo 4 (13,8%) do 

género feminino e 2 (5,9%) do género masculino. Quanto a aula avaliada pelo Supervisor não 

verificou-se resultados estatisticamente significativos [t (63) = - 0,7, p = 0,5]. 

Tabela 67: Em quantas aulas foi avaliado pelo Supervisor [número de indivíduos (n), frequência relativa (%), 
teste t (t) e significância (p)]. 

 Mulheres Homens Total   

 n (%) n (%) n (%) T p 

Nenhuma 4 (13,8) 2 (5,9) 6 (9,5) 

- 0,7 0,5 
Uma vez 14 (48,3) 19 (55,9) 33 (52,4) 

Duas vezes 11 (37,9) 12 (35,3) 23 (36,5) 

Mais de duas vezes 0 (00,0) 1 (2,9) 1 (1,6) 

 

Quando perguntado se a nota que obteve foi a esperada em função do seu desempenho e 

dedicação, mais da metade dos inqueridos 35 (55,6%) responderam que as notas foram iguais, 

sendo 13 (44,8%) do género feminino e 22 (64,7%) do género masculino. Observamos que 23 

(36,5%) dos inqueridos responderam que as notas foram inferiores, não sendo a esperada, 
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onde 13 (44,8%) foram do género feminino e 10 (29,4%) do género masculino. Do total 

apenas 3 (4,8%) responderam que as notas foram superior, sendo 1 (3,4%) do género 

feminino e 2 (5,9%) do género masculino. Não houve resultados significativos [t (63) = - 0,2, 

p = 0,81].  

Tabela 68: A nota que obteve foi a esperada em função do seu desempenho e dedicação [número de indivíduos 
(n), frequência relativa (%), teste t (t) e significância (p)]. 

 Mulheres Homens Total   

 n (%) n (%) n (%) t p 

Inferior 13 (44,8) 10 (29,4) 23 (36,5) 

- 0,2 0,81 
Igual 13 (44,8) 22 (64,7) 35 (55,6) 

Superior 1 (3,4) 2 (5,9) 3 (4,8) 

Não responde 2 (6,9) 0 (00,0) 2 (3,2) 

 

De acordo com as respostas, a maioria dos inqueridos 52 (82,5%) quando foram avaliados na 

PES não alteraram a estrutura e organização habitual da planificação da aula em função do 

Supervisor, sendo 22 (75,9%) do género feminino e 30 (88,2%) do género masculino. Nota-se 

que os resultados não foram estatisticamente significativos [t (63) = 1,5, p = 0,2]. 

Tabela 69: Quando foi observado na PES, alterou a estrutura e organização habitual da planificação da aula, em 
função do Supervisor [número de indivíduos (n), frequência relativa (%), teste t (t) e significância (p)]. 

 Mulheres Homens Total   

 n (%) n (%) n (%) t p 

Sim 3 (10,3) 4 (11,8) 7 (11,1) 

1,5 0,2 Não 22 (75,9) 30 (88,2) 52 (82,5) 

Não responde 4 (13,8) 0 (00,0) 4 (6,3) 

 

Consoante as respostas na tabela 70, mais da metade dos inqueridos 37 (58,7%), ao fim de 

cada aula observada na PES refletiram sempre com o Supervisor, sendo 19 (65,5%) do género 

feminino e 18 (52,9%) do género masculino. Observamos que apenas 12 (19%) do total de 

inqueridos nunca refletiram com o Supervisor ao fim de cada aula observada na PES, sendo 5 

(17,2%) do género feminino e 7 (20,6%) do género masculino. O valor do nível de 

significância p e t [t (63) = 0,8, p = 0,43] não foram estatisticamente significativos.  

Tabela 70: Ao fim de cada aula observada na PES refletiram com o Supervisor [número de indivíduos (n), 
frequência relativa (%), teste t (t) e significância (p)]. 

 Mulheres Homens Total   

 n (%) n (%) n (%) t p 

Nunca 5 (17,2) 7 (20,6) 12 (19,0) 

0,8 0,43 Algumas vezes 5 (17,2) 9 (26,5) 14 (22,2) 

Sempre 19 (65,5) 18 (52,9) 37 (58,7) 
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Novamente é possível verificar que, a maioria dos inqueridos 39 (61,9%) realizavam sempre 

uma autoavaliação no final de cada aula observada na PES, sendo 19 (65,5%) do género 

feminino e 20 (58,8%) do género masculino. Nota-se que 15 (23,8%) dos inqueridos nunca 

realizaram uma autoavaliação no final de cada aula observada na PES, sendo 6 (20,7%) do 

género feminino e 9 (26,5%) do género masculino. Quando comparados os géneros não 

podemos observar um valor significativo [t (63) = 0,6, p = 0,6]. 

Tabela 71: Realizavam uma autoavaliação no final de cada aula observada na PES [número de indivíduos (n), 
frequência relativa (%), teste t (t) e significância (p)]. 

 Mulheres Homens Total   

 n (%) n (%) n (%) t p 

Nunca 6 (20,7) 9 (26,5) 15 (23,8) 

0,6 0,6 Algumas vezes 4 (13,8) 5 (14,7) 9 (14,3) 

Sempre 19 (65,5) 20 (58,8) 39 (61,9) 

 

Quanto as reuniões com o Supervisor da UTAD, mais da metade 44 (69,6%) dos inqueridos 

reuniam para analisar, discutir, refletir e avaliar as aulas que foram observados, sendo 21 

(72,4%) do género feminino e 23 (67,6%) do género masculino. Não verificou-se resultados 

estatisticamente significativos [t (63) = - 0,4, p = 0,7]. 

Tabela 72: Realizavam reuniões com o Supervisor da UTAD, para analisar, discutir, refletir e avaliar as aulas em 
que foram observados [número de indivíduos (n), frequência relativa (%), teste t (t) e significância (p)]. 

 Mulheres Homens Total   

 n (%) n (%) n (%) t p 

Sim 21 (72,4) 23 (67,6) 44 (69,8) 
- 0,4 0,7 

Não 8 (27,6) 11 (32,4) 19 (30,2) 

 

Apesar da resposta anterior ter sido muito superior, isso não quer dizer que se reuniam todas 

as semanas como vamos poder observar na tabela 73, visto que 33 (52,4%) dos inqueridos, 

nunca se reuniram com o Supervisor da UTAD, sendo 10 (34,5%) do género feminino e 23 

(67,6%) do género masculino. Apenas 26 (41,3%) dos inqueridos se reuniam uma vez por 

semana com o Supervisor da UTAD, sendo 17 (58,6%) do género feminino e 9 (26,5%) do 

género masculino. Nota-se que apenas 2 (6,9%) do género feminino e 2 (5,9%) do género 

masculino reuniam-se duas vezes por semana, perfazendo um total de 4 (6,3%) de inqueridos. 

Quanto ao número de reuniões realizadas com o Supervisor foi possível observar um 

resultado estatisticamente significativo [t (63) = 2,3, p = 0,03].   
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Tabela 73: Quantas vezes, por semana, se reuniam com o Supervisor da UTAD [número de indivíduos (n), 
frequência relativa (%), teste t (t) e significância (p)]. 

 Mulheres Homens Total   

 n (%) n (%) n (%) t p 

Nenhuma 10 (34,5) 23 (67,6) 33 (52,4) 

2,3 0,03 Uma vez 17 (58,6) 9 (26,5) 26 (41,3) 

Duas vezes 2 (6,9) 2 (5,9) 4 (6,3) 

 

A seguir serão apresentadas no gráfico 13, os tipos de trabalhos que foram solicitados pelo 

seu Supervisor. 

Podemos observar que a maioria dos inqueridos 25 (86,2%) do género feminino e 27 (79,4%) 

do género masculino fizeram planos de aula como o solicitado pelo Supervisor, assim como 

as UD, onde apenas a diferença do género masculino foi de menos 1 inquerido. Quanto aos 

balanços dos planos de aula, 21 (72,4%) do género feminino e 22 (64,7%) do género 

masculino tiveram que entregar, o mesmo acontece com os balanços das UD, com uma 

pequena diferença, onde 22 (75,9%) foram do género feminino e 23 (67,6%) do género 

masculino. Apenas 10 (29,4%) do género masculino realizou as adendas como o solicitado, 

enquanto que, do género feminino foram 18 (62,1%). Observamos que apenas 12 (41,4%) do 

género feminino e 4 (11,8%) do género masculino tiveram que entregar ao Supervisor as atas. 

Nota-se que nem todos os inqueridos tiveram que entregar as PES aos Supervisores como o 

previsto inicialmente, visto que foram 18 (62,1%) do género feminino e metade do género 

masculino 17 (50%). O mesmo acontece com o documento do estudo de turma, com uma 

pequena diferença de um inquerido do género masculino. Nem todos os inqueridos tiveram 

entregar aos seus Supervisores uma auto e heteroavaliação no final de cada período de 

estágio, sendo 16 (55,2%) do género feminino e metade do género masculino. O mesmo 

número de inqueridos teve que entregar o relatório final de estágio, sendo 6 (20,7%) do 

género feminino e 6 (17,6%) do género masculino. Quanto ao dossier final de estágio, foram 

raros os Supervisores que pediram aos seus estagiários, sendo que apenas alguns tiveram que 

entregar, sendo 9 (31%) do género feminino e 5 (14,7%) do género masculino. No que diz 

respeito ao documento de apoio, apenas 2 (6,9%) do género feminino tiveram que entregar. É 

de salientar que 3 (10,3%) do género feminino e 5 (14,7%) do género masculino não 

entregaram qualquer tipo de trabalho aos seus Supervisores de estágio.  
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Gráfico 13: Que tipos de trabalhos foram solicitados pelo seu Supervisor [percentagem (%), planos de aula (1), 
balanços dos planos de aula (2), UD (3), balanços das UD (4), adendas (5), atas (6), PES (7), documento do 
estudo de turma (8), auto e heteroavaliação no final de cada período (9), relatório final de estágio (10), dossier 
final de estágio (11), documento de apoio (12) e nenhum (13)]. 
 

4.3.4. Em relação ao Estágio 

 

A maioria dos inqueridos 45 (71,4%), não consideram que a sua formação inicial para o 

ensino, ao nível do 2º ciclo de estudos em Ensino da EF nos Ensinos Básico e Secundário, foi 

adequada para a execução das tarefas inerentes à realização do estágio pedagógico, onde 19 

(65,5%) foram do género feminino e 26 (76,5%) do género masculino. Não houve resultados 

estatisticamente significativos nesta questão [t (63) = - 1, p = 0,34].  

Tabela 74: Considera que a sua formação inicial para o ensino, ao nível do 2º ciclo de estudos (Mestrado), em 
Ensino da EF nos Ensinos Básico e Secundário, foi adequada para a execução das tarefas inerentes à realização 
do estágio pedagógico [número de indivíduos (n), frequência relativa (%), teste t (t) e significância (p)]. 

 Mulheres Homens Total   

 n (%) n (%) n (%) t p 

Sim 10 (34,5) 8 (23,5) 18 (28,6) 
- 1 0,34 

Não 19 (65,5) 26 (76,5) 45 (71,4) 

 

Em sequência da questão anterior, quando perguntado o porque de determinada resposta, 

apenas alguns inqueridos expuseram a sua opinião acerca da formação inicial para o ensino.  

Como podemos verificar no gráfico 14, mais da metade do género masculino 21 (61,8%) e 13 

(44,8%) do género feminino responderam que “faltou experiência prática” na formação inicial 

para o ensino, não sendo adequada para a execução das tarefas inerentes à realização do 

estágio pedagógico. Observamos que 7 (24,1%) do género feminino e 5 (14,7%) do género 

masculino responderam que deveriam “incidir mais na cadeira de didática”. Nota-se que 
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muitos dos inqueridos revelaram que havia muitas “disciplinas com pouco interesse para a 

atividade profissional”, sendo 12 (41,4%) do género feminino e 13 (38,2%) do género 

masculino. Uma minoria respondeu que deveria haver “aulas lecionadas nas escolas”, onde 3 

(10,3%) foram do género feminino e 7 (20,6%) do género masculino. É de salientar que 

apenas 2 (6,9%) do género feminino e 3 (8,8%) do género masculino responderam que 

“adquiram bases para a realização do estágio pedagógico”.  

 

 

Gráfico 14: Porquê [percentagem (%), falta de experiência prática (1), incidir na cadeira didática (2), disciplinas 
com pouco interesse para a atividade profissional (3), aulas lecionadas nas escola (4) e adquiri bases para a 
realização do estágio pedagógico (5)]. 
 

No que diz respeito as tarefas e competências, inicialmente previstas cumprir no âmbito dos 

parâmetros avaliativos definidos nas Normas Regulamentares do 2º ciclo de estudo em Ensino 

da UTAD, apenas 1 (1,6%) do total de inqueridos do género masculino, respondeu que 

realizou apenas algumas vezes. Não foi possível verificar um resultado estatisticamente 

significativo [t (63) = 1, p = 0,4]. 

Tabela 75: Realizou todas as tarefas e competências, inicialmente previstas cumprir no âmbito dos parâmetros 
avaliativos definidos nas Normas Regulamentares do 2º ciclo de estudo em Ensino da UTAD [número de 
indivíduos (n), frequência relativa (%), teste t (t) e significância (p)]. 

 Mulheres Homens Total   

 n (%) n (%) n (%) t p 

Algumas vezes 0 (00,0) 1 (2,9) 1 (1,6) 
1 0,4 

Sempre 29 (100,0) 33 (97,1) 62 (98,4) 

 

Como podemos observar na tabela 76, a maioria dos inqueridos 49 (77,8%) deram a sua 

opinião quanto a avaliação do primeiro semestre de estágio, respondendo que correspondeu às 

expetativas, obtendo uma nota igual, sendo 24 (82,8%) do género feminino e 25 (73,5%) do 

género masculino. Observamos também que 13 (20,6%) dos inqueridos responderam que foi 

0

5

10

15

20

25

1 2 3 4 5

N
ú

m
e

ro
 d

e
 in

d
iv

íd
u

o
s

Respostas

Feminino

Masculino



66 

 

inferior, não correspondendo às expetativas, sendo 4 (13,8%) do género feminino e 9 (26,5%) 

do género masculino. Apenas 1 (1,6%) do total de inqueridos do género feminino respondeu 

que a avaliação foi superior às expetativas. Quanto a avaliação do primeiro semestre não 

observou-se um resultado significativo [t (63) = 1,5, p = 0,14].  

Tabela 76: Em sua opinião, a avaliação do primeiro semestre correspondeu às expetativas [número de indivíduos 
(n), frequência relativa (%), teste t (t) e significância (p)]. 

 Mulheres Homens Total   

 n (%) n (%) n (%) t p 

Inferior 4 (13,8) 9 (26,5) 13 (20,6) 

1,5 0,14 Igual 24 (82,8) 25 (73,5) 49 (77,8) 

Superior 1 (3,4) 0 (00,0) 1 (1,6) 

 

A maioria dos inqueridos 45 (71,4%) respondeu, que as classificações atribuídas pelo 

Supervisor e Orientador foram semelhantes, sendo 17 (58,6%) do género feminino e 28 

(82,4%) do género masculino. No que diz respeito as classificações atribuídas pelos 

Supervisor e Orientador, foi possível verificar um resultado estatisticamente significativo [t 

(63) = 2,1, p = 0,04]. 

Tabela 77: As classificações atribuídas pelos Professores Supervisor e Orientador foram semelhantes [número de 
indivíduos (n), frequência relativa (%), teste t (t) e significância (p)]. 

 Mulheres Homens Total   

 n (%) n (%) n (%) t p 

Sim 17 (58,6) 28 (82,4) 45 (71,4) 
2,1 0,04 

Não 12 (41,4) 6 (17,6) 18 (28,6) 

 

Consoante as respostas da questão anterior, os inqueridos que responderam que as notas não 

foram semelhantes, a maioria revelou que foram superior às do Orientador com 16 (25,4%), 

sendo 11 (37,9%) do género feminino e 5 (14,7%) do género masculino. Outros responderam 

que foram superior às do Supervisor com apenas 3 (4,8%) dos inqueridos, onde 1 (3,4%) foi 

do género feminino e 2 (5,9%) foram do género masculino. Quando comparados ambos os 

géneros verificamos um resultado estatisticamente significativo [t (63) = - 2, p = 0,05]. 

Tabela 78: Se não, foram superior as do [número de indivíduos (n), frequência relativa (%), teste t (t) e 
significância (p)]. 

 Mulheres Homens Total   

 n (%) n (%) n (%) t p 

Orientador 11 (37,9) 5 (14,7) 16 (25,4) 

- 2 0,05 Supervisor 1 (3,4) 2 (5,9) 3 (4,8) 

Não responde 17 (58,6) 27 (79,4) 44 (69,8) 

 



67 

 

Em relação ao estágio no geral, mais da metade dos inqueridos 34 (54%) responderam que 

mudariam alguma coisa no estágio pedagógico, sendo 16 (55,2%) do género feminino e 18 

(52,9%) do género masculino. Não foi possível observar um resultado estatisticamente 

significativo [t (63) = - 0,2, p = 0,9]. 

Tabela 79: Mudaria alguma coisa no Estágio Pedagógico [número de indivíduos (n), frequência relativa (%), 
teste t (t) e significância (p)]. 

 Mulheres Homens Total   

 n (%) n (%) n (%) t p 

Sim 16 (55,2) 18 (52,9) 34 (54,0) 
- 0,2 0,9 

Não 13 (44,8) 16 (47,1) 29 (46,0) 

 

No geral, de acordo com as respostas anteriores na tabela 79, mais da metade dos inqueridos 

responderam que mudariam alguma coisa no estágio pedagógico, manifestando a sua opinião 

pessoal para melhorar o ensino aprendizagem e fazer com que esta seja justa para todos os 

envolvidos.  

De acordo com o gráfico 15, a maioria dos inqueridos relativamente a esta questão, 

responderam que mudariam o “período de estágio e critérios de avaliação iguais para todos os 

núcleos de estágio”, sendo 7 (24,1%) do género feminino e 11 (32,4%) do género masculino. 

Apenas 1 (2,9%) do género masculino e 3 (10,3%) do género feminino responderam se não 

seria melhor “permanecer com a mesma turma até o fim do ano letivo”, o mesmo número de 

inquerido do género masculino respondeu que “o Orientador da escola deveria ser o único a 

propor uma nota ao estagiário”, sendo 5 (17,2%) do género feminino. Observamos que 4 

(13,8%) do género feminino e 3 (8,8%) do género masculino mudariam “as apresentações na 

Universidade, dos trabalhos desenvolvidos na escola, não contribuíram para o nosso 

desenvolvimento como professores”. O mesmo número de inqueridos 1 (3,4%) do género 

feminino e 1 (2,9%) do género masculino acham que deveriam “criar debates que são mais 

produtivos no lugar das apresentações de trabalhos”, mas apenas um inquerido do género 

masculino acha que deveriam adaptar “melhor carga horária no estágio, uma vez que é 

necessário realizar a dissertação ao mesmo tempo”. Novamente o mesmo número de 

inqueridos 3 (10,3%) do género feminino e 3 (8,8%) do género masculino responderam que 

deveriam “aumentar o tempo de reunião com o Orientador”. Grande parte dos inqueridos que 

responderam que mudariam alguma coisa no estágio pedagógico, novamente impõe as suas 

opiniões respondendo que deveria “haver uma pessoa responsável por observar o trabalho de 

todos os estagiários nas escolas”, sendo 6 (20,7%) do género feminino e 8 (23,5%) do género 

masculino. Foi possível constatar que 5 (17,2%) do género feminino e 4 (11,8%) do género 
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masculino achariam melhor um “maior acompanhamento por parte do Supervisor”. Apenas 1 

(3,4%) do género feminino e 3 (8,8%) do género masculino responderam que mudariam no 

estágio os “pré-requisitos mais exigentes na escolha dos Orientadores”. Uma resposta bem 

pronunciada por muitos dos inqueridos foi que as “tarefas realizadas por qualquer estagiário 

tinham que ser idênticas”, visto que 6 (20,7%) do género feminino e 5 (14,7%) do género 

masculino acham pertinente, correspondendo a uma percentagem grande aquando desta 

questão. Por último e não menos importante, alguns inqueridos 2 (6,9%) do género feminino e 

3 (8,8%) do género masculino responderam que deveriam “aumentar o tempo de permanência 

na escola”. 

 

 

Gráfico 15: Se sim, o quê? [percentagem (%), período de estágio e critérios de avaliação iguais para todos os 
núcleos de estágio (1), permanecer com a mesma turma até o fim do ano letivo (2), o Orientador da escola 
deveria ser o único a propor uma nota ao estagiário (3), as apresentações na Universidade, dos trabalhos 
desenvolvidos na escola, não contribuíram para o nosso desenvolvimento como professores (4), criar debates que 
são mais produtivos no lugar das apresentações de trabalhos (5), melhor carga horária no estágio, uma vez que é 
necessário realizar a dissertação ao mesmo tempo (6), aumentar o tempo de reunião com o Orientador (7), haver 
uma pessoa responsável por observar o trabalho de todos os estagiários nas escolas (8), maior acompanhamento 
por parte do Supervisor (9), pré-requisitos mais exigentes na escolha dos Orientadores (10), tarefas realizadas 
por qualquer estagiário tinham que ser idênticas (11) e aumentar o tempo de permanência na escola (12)]. 
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5. DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

 

Nesta parte do nosso estudo, a análise procedeu-se na mesma ordem da apresentação dos 

resultados, porém, devido algumas conformidades em algumas questões de cada categoria do 

inquérito, serão comparadas e confrontadas de forma a interligarem-se, para não se tornar 

muito maçante e repetitivo durante a discussão.  

Não será, também tido em conta a análise através dos resultados respetivos a cada género, 

uma vez que não se observaram grandes divergências entre os resultados do género masculino 

e feminino, visto que os dados obtidos foram muito semelhantes. 

No geral, a nossa discussão de resultados incide em 3 partes essenciais, procurando apresentar 

a opinião de cada inquerido neste estudo sobre o estágio pedagógico. Sendo elas: 

� Supervisores de Estágio da UTAD 

− Em relação aos Estagiários 

− Em relação ao Orientador Cooperante 

− Em relação ao Estágio 

� Orientadores Cooperantes 

− Em relação aos Estagiários 

− Em relação ao Supervisor 

− Em relação ao Estágio 

� Professores Estagiários 

− Em relação à escola 

− Em relação ao Orientador Cooperante 

− Em relação ao Supervisor 

− Em relação ao Estágio 

 

 

5.1. Supervisores de Estágio da UTAD 

 

A educação atual exige dos profissionais pedagógicos uma formação consistente, na qual 

possam desenvolver suas capacidades e habilidades na sua área. Como diz o autor Lima 

(2008) nem sempre essa função era cumprida pelos especialistas, visto que precisam de cursos 

de graduação em pedagogia ou mesmo uma pós-graduação visando a construção de um 

processo reflexivo e crítico sobre a prática educativa para poder assim supervisionar os 
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futuros profissionais. Um aspeto muito importante que se deve considerar para Vieira (1993) e 

EDUTEC é a necessidade de formação específica por parte do supervisor e não basear-se 

apenas nas características pessoais e na experiência adquirida. 

Podemos verificar no nosso estudo que quando se trata da habilitação académica dos 

profissionais na área de pedagogia, a maioria n=8 (88,9%), possuem o grau de doutoramento.   

Para um ensino de qualidade, os supervisores devem demonstrar destrezas para enfrentar as 

dificuldades e mudanças que possam surgir durante a docência, devem estar comprometidos 

no ensino-aprendizagem ao longo da sua carreira (Flores, 2010).  

Quanto aos anos de supervisão, de acordo com Esteves, Caires, Martins e Moreira (2008), 

quanto mais anos de experiência tiver o profissional, menores são as dificuldades encontradas 

face às tarefas. De acordo com os resultados do nosso estudo, a média de experiência em 

supervisão, no total de inqueridos, é de 6 anos, quanto ao género feminino é de 4 anos e do 

género masculino é de 6,6 anos. O professor menos experiente detinha 1 ano de serviço e o 

mais experiente 19 anos.  

 

5.1.1. Em relação aos Estagiários 

 

Os professores Supervisores de estágio, segundo Passaura (2005), têm como 

responsabilidade: acompanhar e orientar os alunos no estágio, percorrer as escolas e dialogar 

com os Orientadores Cooperantes sobre as práticas de estágio, dificuldades e estímulos e, 

refletir individualmente ou em grupo com os estagiários e os Orientadores sempre que 

necessário. De acordo com os resultados obtidos, apenas n=2 (22,2%) dos Supervisores 

reuniam-se todas as semanas com os seus estagiários.  

Devido a escassez de tempo, os Supervisores reuniam-se uma vez por semana com os 

estagiários e conforme refere Buriolla (2003), é importante determinar horários para a 

supervisão. O autor comenta que a supervisão não deve ser apenas um espaço onde o 

estagiário tira dúvidas relativamente quanto às suas ações, mas sim, um espaço onde possam 

refletir, discutir, dialogar e estruturar as suas práticas profissionais.  

Nunes (2000) refere em concordância com o autor acima, que, para que o professor estagiário 

possa resolver os seus problemas, é fundamental adquirir uma atitude reflexiva crítica sobre 

as suas práticas e se possível em conjunto com os seus colegas e Orientador.  

Relativamente as PES, quando perguntado se avaliaram os estagiários, visto fazer parte do 

processo formativo e da avaliação, dos 9 Supervisores, n=4 (44,4%) avaliou duas vezes cada 

estagiário, de seguida apenas com um a menos n=3 (33,3%), avaliou uma vez, o que nos leva 
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a constatar que foram todos avaliados independentemente da quantidade de vezes, logo, a 

avaliação foi aplicada de forma diferente em cada núcleo de estágio.  

Segundo os estagiários, n= 6 (9,5%) não foram avaliados pelo Supervisor, o que não vai de 

encontro ao que foi dito anteriormente. A maioria n=33 (52,4%) foram avaliados pelo menos 

uma vez pelo Supervisor, não entrando em acordo novamente com os resultados obtidos pelos 

Orientados no que diz respeito a esta questão. 

O supervisor da Universidade é associado pelo estagiário de forma negativa e distante, devido 

as aulas que este observa com a única intenção de avaliar, o estagiário por sua vez, durante 

este período de tempo em que está a ser avaliado, concentra todo o seu esforço pois a sua 

classificação final dependerá diretamente da sua ação pedagógica (Acheson e Gall, 1997).    

Com isso, podemos deduzir que não importa a quantidade de vezes que o estagiário é 

observado pelo supervisor, até porque este apenas observa uma ou duas aulas, o que o impede 

de ver a prestação e a evolução que possa vir a ter durante o período de estágio.  

Essas aulas foram preparadas com um único propósito, obtenção de uma classificação final, 

sem pensar nas consequências e resultados que esta possa ter nos alunos. 

Quando perguntado aos estagiários se a nota que obtiveram na PES foi a esperada em função 

do seu desempenho e dedicação, n=35 (55,6%) responderam que foi igual, quanto que n=23 

(36,5%) responderam que foi inferior ao esperado e n=3 (4,8%) responderam que foi superior 

ao esperado. Os outros 3,2% não responderam pois não sabiam a nota que obtiveram, no qual 

podemos perceber a inexistência das tais reuniões importantes para o processo reflexivo dos 

estagiários.  

Como resultado, ao longo da lecionação das aulas, em que os estagiários estavam a ser 

avaliados, apenas n=7 (77,8%) dos Supervisores responderam que foi possível verificar 

evolução no seu desempenho no processo de ensino-aprendizagem.  

Quanto aos Orientadores responderam que foi possível verificar evolução em todos os 

estagiários. 

A maioria dos estagiários, por sua vez, n=53 (84,1%) responderam que foi possível verificar 

muita evolução na lecionação das aulas dos seus colegas do núcleo, apenas n=2 responderam 

que verificou-se pouca evolução. 

Quando perguntamos aos supervisores se os estagiários foram pontuais e assíduos nas tarefas 

propostas e se mostraram empenhados na sua concretização, de acordo com as respostas, n=2 

(22,2%) responderam “Algumas vezes” e n=7 (77,8%) responderam “Sempre”. Podemos 

constatar, que a maioria procurou fazer o seu melhor como professor. Já os Orientadores 

Cooperantes responderam que foram todos sempre pontuais com a exceção de n=1 (4,5%) que 



72 

 

foi só algumas vezes pontual e assíduo nas tarefas propostas e se mostrou empenhado na sua 

concretização.  

Ilha e Krug (2008) procuraram seguir alguns critérios para poder verificar às capacidades de 

cada estagiário e um deles foi o interesse, ou seja, a sua dedicação, preocupação com o 

desenvolvimento da sua prática, sendo pontuais e assíduos, planeando as aulas e refletindo 

sobre as mesmas. Os autores têm em consideração outros critérios, como: a coerência da sua 

prática, o relacionamento com os alunos no processo pedagógico, a aprendizagem, se os 

alunos aprendem as atividades dos estagiários e a sua criatividade, se este diversifica a sua 

aula.  

Todos os Supervisores inqueridos no nosso estudo, consideram importante que os estagiários 

estejam na escola durante todo o ano letivo, como também, não consideram que um período 

letivo de aulas seja suficiente para que um estagiário fique apto a lecionar e enfrentar a 

realidade que os espera. Apenas n=1 dos Orientadores Cooperantes respondeu não considerar 

importante um ano letivo para a realização do estágio pedagógico, assim como, julga 

suficiente um período de aulas para que um estagiário fique apto a lecionar e enfrentar a 

realidade que os espera.     

Não foi possível encontrar na literatura autores que defendam esta opinião, não sendo possível 

perceber a importância desse período em estágio na escola. Mas, durante a discussão dos 

resultados obtidos, cada questão respondida pelos envolvidos na prática de ensino 

supervisionada, foi possível verificar que é necessário envolver os estagiários o máximo 

possível no ambiente escolar em contexto real. Isso, segundo muitos dos inqueridos, para que 

possam evoluir e aprender enfrentando as suas dificuldades e aprendendo com os erros.   

Para que isso seja possível, é essencial que os estagiários vivam todas as experiências 

relacionadas com o ensino-aprendizagem, não bastando apenas o contacto com a realidade, 

mas também a bagagem que estes adquirem ao longo do seu percurso pedagógico.  

Podemos atestar, que segundo o que está citado no Decreto-Lei n.º 290/75, os estagiários para 

todos os efeitos legais, devem permanecer na escola por um período de doze meses para a 

concretização do estágio pedagógico. 

 

5.1.2. Em relação ao Orientador Cooperante 

 

Durante a realização do estágio, Alarcão, Leitão e Roldão (2009), referem que os estagiários 

devem ser observados pelos Supervisores e Orientadores Cooperantes e que os três em 

conjunto devem realizar uma análise e discutir todas as ações. O que não foi possível verificar 
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de acordo com o nosso estudo, apesar de alguns estagiários reunirem-se com um dos 

professores e nunca com os dois ao mesmo tempo. Marcon, Nascimento e Graça (2007) 

reconhecem que é fundamental o acompanhamento do Supervisor e Orientador no processo 

de ensino-aprendizagem dos estagiários. 

De uma forma explícita Vieira (1993) menciona que o Supervisor e o Orientador Cooperante 

devem ter uma relação, em que o primeiro se responsabilize pelas opções do segundo, pois 

este possui mais experiência, com o intuito de o ajudar a desenvolver-se através da sua prática 

constante da reflexão e da sua auto-observação.  

Apesar de não se verificar este processo durante o período de estágio, todos os Supervisores 

inqueridos acham importante o trabalho em conjunto com o Orientador da escola. 

Apresentando algumas respostas para melhorar esse processo de ensino aprendizagem como: 

“É importante aferir os critérios e as normas de avaliação”, isso para não correr o risco de 

diversificação tanto nos trabalhos como na avaliação. Pois, como já foi referido anteriormente 

na revisão da literatura, pelos autores Gonçalves, Aranha e Albuquerque (2010), depois de 

definidos os parâmetros e critérios de avaliação, estes devem ser iguais para todos os alunos, 

fazendo parte de uma linha orientadora para que eles próprios possam ficar com uma noção da 

distância que os separa do sucesso no ensino-aprendizagem.   

“Para haver equilíbrio entre os dois Orientadores.” É através da orientação e da formação 

que se efetua a comunicação entre o Supervisor, o Orientador e estagiário. 

Durante o processo pedagógico surgem diferentes tarefas tanto para os Supervisores como 

para os Orientadores e para que haja uma interação entre os dois, é necessário enfatizarem um 

processo progressivo de aprendizagem, visando o seu redimensionamento e convivência, 

construindo uma parceria entre a escola e a Universidade (Sambugari, 2011).  

O resultado com maior destaque pelos Supervisores foi que, “O Orientador é aquele que está 

com maior frequência com os estagiários.” O Orientador possui uma proximidade maior com 

o estagiário, mesmo que essa possa variar consoante a sua autonomia, o apoio prestado 

também varia dependendo do seu preparo inicial, mesmo assim a disponibilidade do 

Orientador torna-se essencial (Ferreira, Furtado e Silveira, 2009). 

“O Orientador transmite o conhecimento real e atual de determinada escola.”, como 

também, “Os Orientadores apresentam melhor aperfeiçoamento da intervenção didática e 

pedagógica aos estagiários.” Somente o confronto direto com a realidade pode estimular o 

estagiário a aplicar os seus conhecimentos teóricos na prática, mas só é possível sobre a 

orientação dos professores, na qual aplicam uma reflexão crítica das suas atividades e nada 
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melhor que o contexto escolar para que tal se concretize, visto que os alunos são uma 

realidade prática onde vão atuar (Alonso, 2003).   

No que diz respeito a opinião dos Orientadores Cooperantes, nem todos acham importante o 

trabalho conjunto com o Supervisor. Mais da metade n=16 (72,7%), considera importante 

esse processo durante a supervisão pedagógica, respondendo o porque dessa opinião, como 

vamos poder verificar abaixo juntamente com a perspetiva de alguns autores. 

As instituições de ensino, tanto as Universidades como as escolas carregam consigo valores, 

cultura e afinidades diferentes, mas ambas possuem um objetivo em comum, a formação dos 

professores (Lima, 2008). O estagiário cumpridor dos requisitos propostos pelo Orientador, 

segundo o mesmo autor, procura através da escola instruir-se mais sobre a sua profissão. O 

estágio não se baseia apenas na escola e nas suas tarefas, o estágio e as práticas que se 

desenvolvem no seu interior acarreta uma preocupação quanto às aprendizagens, pois os 

estagiários muitas das vezes não sabem a relação existente entre essas entidades de ensino 

(Lima, 2008).  

Com isso os Orientadores Cooperantes preocupam-se com o trabalho realizado em conjunto 

entre os professores de ambas as instituições, exigindo segunda a sua perspetiva:     

“Para que o trabalho seja coerente.” 

“Para haver uma melhor adequação e aplicação do trabalho exigido.” 

“Troca que opiniões para a função dos estagiários.” 

Dos n=6 (27,3%) Orientadores que não acham importante o trabalho em conjunto com o 

Supervisor, apenas n=5 responderam o porque, obtendo a mesma linha de pensamento. 

“Tarefas independentes para os Orientadores, evitando duplicidade de opiniões sobre o 

mesmo trabalho realizado pelos estagiários.” O que também vai de encontro ao que Lima 

(2008) diz a quando da preocupação com os estagiários, visto que as suas aprendizagens 

ficam condicionadas no meio desse enfoque que é o estágio realizado nas escolas, onde a 

pressão exercida sobre eles torna-se um problema na compreensão desse processo sem saber a 

sua abordagem.  

Vieira (1993) referencia que nem sempre é pertinente reunir o Supervisor com o Orientador e 

destaca algumas razões, sendo elas: em primeiro lugar, o Supervisor não está diretamente 

relacionado com a escola ou mesmo com a turma de estágio, o que faz com que o estagiário 

tenha dúvidas quanto à sua pedagogia, ou seja, ao que este aprecia. Em segundo, a avaliação 

em que está sujeito o estagiário, sendo esta uma aula isolada e com inúmeras condicionantes 

tanto a nível pessoal como profissional.  
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Quanto a este dilema temos uma pequena contradição, pois segundo as respostas que 

obtivemos no nosso estudo, a maioria n=6 (66,7%) dos Supervisores responderam achar 

pertinente a reunião em conjunto com o Orientador e apenas n=3 (33,3%) não concordam 

com esta opinião. Quanto aos Orientadores, apesar das respostas anteriores demostrarem não 

achar importante o trabalho conjunto entre ambos, mais da metade n=14 (63,6%) acham 

pertinente reunir-se regularmente como o Supervisor. 

Mas esse acompanhamento por ambas as partes depende de muitos fatores, como o tempo 

disponível dos Supervisores, o número de turmas e alunos que este possui, a possibilidade 

financeira em deslocar-se até as escolas, ou seja, essa implementação não depende apenas do 

querer dos docentes formadores, mas da instituição em assegurar condições para a sua 

concretização (Marcon, Nascimento e Graça, 2007).  

Ficamos surpreendidos com as respostas que obtivemos, apesar das diferenças de opiniões, a 

maioria respondeu que se reuniam com o Orientador Cooperante para refletir sobre os 

parâmetros de avaliação / resultados de classificação, ou mesmo sobre outros assuntos 

relacionados com o estágio. O mesmo podemos verificar com os Orientadores Cooperantes, 

ultrapassando os 50% dos inqueridos. 

Quanto aos estagiários, a maioria n=37 (58,7%) responderam que reuniam-se sempre com o 

Supervisor ao fim de cada aula observada na PES para refletir sobre a mesma, apenas n=12 

(19%) responderam que nunca tiveram a oportunidade de reunir-se com o Supervisor para a 

realização da reflexão da aulas, sendo n=14 (22,2%) dos que responderam reunir-se algumas 

vezes.  

Na realidade, como revela Pacheco (1995), não importa a relação entre o estagiário e o 

Orientador, ou mesmo com o Supervisor, o que interessa mesmo é a prática em si, o 

cumprimento das tarefas e competências marcantes no estágio, as observações e as tais 

reuniões para poder criticar e resolver problemas.  

 

5.1.3. Em relação ao Estágio 

 

Os autores Dornan et al (2006) defendem que a formação inicial dos alunos devem ser 

realizada o mais próximo possível da realidade que vão encontrar, por isso, as disciplinas de 

caráter prático devem ser sustentadas a nível inicial. Para isso, torna-se essencial que os 

conteúdos programáticos abordados ao longo do curso sejam escolhidos, planificados e 

executados em função das práticas pedagógicas (Marcon, Nascimento e Graça, 2007).  
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Questão, essa, levantada por alguns Supervisores, como podemos verificar nos resultados 

encontrados, em que n=6 (66,7%) não considera que a formação ao nível do 2º ciclo de 

estudos (mestrado) em Ensino da EF nos Ensinos Básico e Secundário, foi adequada para a 

execução das tarefas inerentes à realização do estágio pedagógico para os estagiários. 

Muitos responderam que deveriam “alterar e adequar as disciplinas para o que realmente é 

necessário”, “falta vivência prática” com maior frequência nas respostas e a “formação deve 

ser específica para cada especialização”. As opiniões obtidas nesse estudo vão de encontro a 

um outro estudo realizado por Mohr (2004), na qual explica que os professores no início da 

sua formação carecem de disciplinas tanto teóricas como práticas, centrando principalmente 

na área de planeamento, processos e avaliação. O mesmo refere ainda, que os resultados 

obtidos demonstraram que as disciplinas pedagógico-didáticas precisavam de ser 

desenvolvidas e aplicadas, visto serem as mais importantes no estágio pedagógico.   

Verifica-se a mesma opinião e perceção pelos estagiários relativamente a este questão em 

específico, a maioria n=45 (71,4%) não consideram que a formação tenha sido adequada. As 

respostas dos porquês mais frequentes pelos estagiários foram: 

“Faltou experiência prática.”, faltou “Incidir mais na cadeira didática.” e diminuir as 

“Disciplinas com pouco interesse para a atividade profissional.” Conforme refere o autor 

acima, mais uma vez é necessário expandir as disciplinas de nível prático para uma melhor 

adequação dos estagiários na sua prática de ensino.   

 “Aulas lecionadas nas escolas.” Visto que, segundo Souza, Bonela e Paula (2007), a prática 

pedagógica oferece aos estagiários um desenvolvimento mais adequado e uma interação entre 

professor e alunos. 

Logo, Ribeiro e Queirós (2010) aludem que os programas de formação inicial possuem um 

componente maior a nível teórico que prático, muitos professores estagiários por assim dizer 

liberais e inovadores, ao serem confrontados com a realidade nas escolas, acabam por criar 

uma rotina. Sendo também comprovado neste estudo, onde vamos poder verificar mais 

adiante durante a discussão.  

Num estudo realizado por Ilha e Krug (2008) demonstraram que nas primeiras aulas dos 

estagiários o choque com a realidade se fez presente, pois a maioria não tinha vivências como 

docentes em um ambiente escolar. O que vai de encontro com o nosso estudo, visto também 

que, a maioria das respostas apontarem para este tipo de falha no processo formativo dos 

estagiários.  

Numa perspetiva generalizada pelos autores Marcon, Nascimento e Graça (2007), os cursos 

de Licenciatura em EF deviam adotar linhas orientadoras para a formação de professores, 
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criando oportunidades de experiência quanto a prática pedagógica ao longo da sua formação 

inicial, visando à construção e o desenvolvimento das competências pedagógicas dos futuros 

professores.  

Um dos que acharam que a formação inicial foi adequada para a execução das tarefas 

inerentes à realização do estágio pedagógico para os estagiários respondeu: “Proporciona 

dentro dos parâmetros atuais exigidos pela Lei Portuguesa o número de horas de contato 

possível para o desenvolvimento das competências técnicas e práticas dos estagiários”. O 

que não vai de encontro com estudos realizados por diversos autores referidos ao longo desse 

estudo.  

Quanto foi colocada a questão da avaliação, se no geral concordam com os parâmetros e 

tarefas de avaliação definidas nas normas Regulamentares do 2º ciclo de estudo em Ensino da 

UTAD, apenas n=2 (22,2%) responderam que não concordam e dos que deram essa resposta 

alteravam por uma “Avaliação continua, baseada na quantificação das tarefas realizadas nas 

escolas”. O que vai de encontro com o autor Ribeiro (2000) quando diz que a avaliação 

incide sobre o desempenho do aluno, sobre o seu plano de ação, estando ambos ligados ao 

processo pedagógico, ou seja, toda a aprendizagem decorrido no contexto escolar.  

Apenas n=3 (13,6%) dos Orientadores Cooperantes responderam não concordar com os 

parâmetros e tarefas de avaliação definidas nas Normas Regulamentares do 2º ciclo de estudo 

em Ensino da UTAD. Alteravam nesse processo:  

 “Participação na vida da escola.” e “Retirar parte das tarefas a realizar na UTAD dando 

importância do estágio ao trabalho realizado na escola.” O que para Braga (1999) a 

participação dos estagiários no campo profissional nas diversas áreas, beneficia a descoberta 

do ensino-aprendizagem em situação real, de forma, a que o estagiário passe a dominar, 

compreender e aplicar o que adquiriu na sua formação, ou seja, unir a teoria com a prática.  

“Assessoria ao diretor de turma obrigatório.” Os estagiários, segundo Lima (2008), através 

da escola, como já foi referido acima na revisão da literatura, descobrem valores, 

planeamento, funcionamento, a vida e o trabalho de seus associados, aprendendo com eles 

como lidar com essa nova realidade. E o DT na escola possui uma turma em específico e nada 

melhor do que este para realizar o acompanhamento juntamente com os estagiários. 

Procurando os informar, ajudar sobre os comportamentos dos alunos, perspetivas, mas 

também, para que eles fiquem a perceber como funciona esse processo nas turmas, como por 

exemplo, saber justificar faltas, realizar um estudo de turma, apoiar os alunos sempre que 

necessário sabendo utilizar os argumentos corretos, acompanhar a evolução dos mesmos e 

entre outros.  
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“Tarefas diferentes para os Orientadores.” Pois, segundo Flores (2010), a formação inicial 

deve ter em atenção as perspetivas individuais dos Orientadores de estágio e a sua 

experiência, quando confrontados na prática de ensino, pode implicar no aluno certos 

problemas que nem a teoria pode resolver.  

No que diz respeito ainda a avaliação, as classificações atribuídas aos estagiários pelo 

Professor Orientador da escola e pelo Professor Supervisor da UTAD foram semelhantes para 

a maioria dos inqueridos. Apenas n=2 (22,2%) dos Supervisores responderam que as 

classificações foram superior, as do Orientador. Quanto aos Orientadores obtivemos a mesma 

resposta, com uma única diferença no número de inqueridos com n=5 (22,7%) que 

responderam que as classificações não foram semelhantes. O mesmo acontece nas respostas 

dos estagiários, sendo n=18 (28,6%) respondendo que as classificações foram divergentes.   

O que nos faz pensar acerca da orientação, pois num estudo realizado por Francisco e Pereira 

(2004), devido a algumas críticas quanto ao acompanhamento/orientação por parte dos 

Orientadores de estágio não ser muito satisfatório, foi possível constatar discrepâncias quanto 

aos resultados obtidos no estágio pedagógico.  

Para que a formação dos futuros professores desenvolva estratégias de avaliação para 

melhorar as aprendizagens através da reflexão, intervenção crítica sobre as práticas, métodos 

de formação contextualizados e ordenados, estes devem desenvolver uma relação de formação 

– investigação – prática, havendo uma colaboração entre todos os envolvidos nesse processo 

de aprendizagem (Fernandes, 2005; Perrenoud, 2000). 

No geral, quando questionamos os Supervisores para dar a sua opinião relativamente ao 

estágio pedagógico, mais da metade n=5 (55,6%) responderam que mudariam alguma coisa. 

De seguida iremos apresentar as mais frequentes e com maior número de respostas.   

“Avaliação e duração do estágio igual para todos.” O que nos permite entrar em acordo com 

os autores Gonçalves, Aranha e Albuquerque (2010) quando dizem que todos os professores 

deviam empregar as mesmas linhas orientadoras de avaliação, para que os alunos possam 

cumprir com todos os parâmetros e critérios inicialmente definidos e não preocuparem-se com 

o tipo de avaliação que serão sujeitos tendo que adaptar-se sempre que fosse solicitado.    

“Maior percental de tempo dos estagiários nas escolas.” Em concordância com os autores 

Ferreira, Furtado e Silveira (2009), como foi referido acima numa outra opinião tudo depende 

dos estagiários e da necessidade que este tem para com o Orientador. 

“Maior possibilidade de participação nas reuniões internas da escola.” Pois é de tal 

competência da escola, autorizar a participação dos estagiários, na qualidade de observadores, 

participar nas reuniões da escola destinada ao planeamento e avaliação da atividade letiva ou 
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mesmo em outras reuniões onde o Orientador participe e colabore (Documento da Faculdade 

de Ciências da Universidade do Porto, 2006).    

No que diz respeito aos Orientadores Cooperantes, grande parte dos inqueridos n=15 (68,2%) 

mudariam alguma coisa no estágio pedagógico. Tais alterações serão apresentadas a seguir: 

“Retirava o peso dos trabalhos académicos.” Galveias (2008) mostra através do seu estudo 

que o processo de formação dos professores não pode se basear apenas à componente 

académica, não pode privilegiar somente a aprendizagem dos conteúdos por disciplina, mas 

sim, fazer com que os estagiários passem mais tempo estimulando a sua prática e com ela a 

reflexão.  

“Mais equidade nos procedimentos a ter com os estagiários.” Como já foi referido 

anteriormente por Gonçalves, Aranha e Albuquerque (2010), os parâmetros e critérios de 

avaliação devem ser iguais para todos os alunos. Deve haver equidade nos procedimentos de 

forma a não haver injustiças nos processos idealizados pelos estagiários.  

“Acesso na escola para lecionarem, preparando-os para a vida nas escolas.” Favorecendo o 

seu desenvolvimento enquanto profissional como o referido pelos autores Souza, Bonela e 

Paula (2007). 

 “Aumentar o tempo de atividade nas escolas.” Que para Braga (1999), o ensino-

aprendizagem em situação real é de extrema importância para o desenvolvimento do professor 

estagiário, pois favorece a sua performance face aos alunos. 

 “Reuniões iniciais para a uniformização de critérios.” Esses critérios deveriam ser 

esclarecidos inicialmente em reuniões, durante a construção do papel a desempenhar por cada 

professor pertencente ao processo de supervisão (Lascosque, et al., 2011). Evitando assim 

alguns desconfortos e conflitos que poderiam ter sido bem mais simples. 

Nesse mesmo estudo, realizado por Lascosque et al. (2011), observou-se qua a comunicação 

após as reuniões contribuiu para o esclarecimento relacionado com o processo de estágio nas 

escolas.   

Quanto a esta questão, não mais importante para o nosso estudo, mais de muito valor pelas 

opiniões que obtivemos durante a sua realização, mais da metade n=34 (54%) dos estagiários 

também mudariam alguma coisa no estágio pedagógico, na qual, vamos apresentar a seguir as 

respostas com mais frequência dos inqueridos.  

“Período de estágio e critérios de avaliação iguais para todos os núcleos de estágio.” e 

“Tarefas realizadas por qualquer estagiário tinham que ser idênticas.” Como já foi referido 

anteriormente pelos autores Gonçalves, Aranha e Albuquerque (2010), numa mesma 

perspetiva de critérios de estágio, estes devem ser comum a todos os estagiários.   
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“As apresentações na Universidade, dos trabalhos desenvolvidos na escola, não 

contribuíram para o nosso desenvolvimento como professores.” Conforme foi referido 

anteriormente por Galveias (2008), à componente académica devia ser reduzida, integrando-

se mais na componente prática e reflexiva.  

“Haver uma pessoa responsável por observar o trabalho de todos os estagiários nas 

escolas.” De acordo com a literatura, não encontramos nenhum estudo que apresente apenas 

uma pessoa responsável por todos os trabalho dos estagiários realizados nas escolas. Mas, 

como refere Alonso (2003), esse processo de acompanhamento e orientação, entre os 

Supervisores, Orientadores, estagiários instituições e alunos, é realizado pela coordenadora da 

disciplina. Informando, discutindo a ordem regular das atividades restituindo sempre que 

necessário, assumindo a oficialização do processo junto às instituições, monitorando de perto 

todo o processo de ensino-aprendizagem, sem interferir nas opções e iniciativas dos 

estagiários, de forma, a que as primeiras experiências e passos sejam dados por eles (Alonso, 

2003).        

“Maior acompanhamento por parte do Supervisor.” A supervisão consiste no 

acompanhamento tanto do Orientador como do Supervisor de forma permanente, visto que ele 

também avalia a prestação e desenvolvimento dos estagiários, com isso cabe aos dois a 

responsabilidade moral e prática da supervisão (Gouvêa, 2008).  

“Aumentar o tempo de permanência na escola.” Esta opinião em especial foi a mais 

frequente entre os Orientadores e estagiários, visto que, a escola é o centro da ação 

pedagógica e a base de todo o processo do ensino-aprendizagem.  

 

 

5.2. Orientadores Cooperantes 

 

Alarcão e Tavares (2003) define a supervisão como um processo em que um professor com 

mais experiência e mais informado, orienta um outro professor no seu desenvolvimento 

humano e profissional.  

De acordo com as respostas do nosso estudo, n=10 (45,5%) dos Orientadores são licenciados 

e n=12 (54,5%) possuem o grau de mestre. O que nos faz pensar a cerca do que Alarcão e 

Tavares (1987) referiu acima. Nota-se que todos os professores que orientaram os estagiários 

possuem pelo menos 1 ano de experiência como vamos poder observar mais adiante, logo é 

mais informado e possui conhecimentos ao nível desse processo de supervisão. Caso um dos 

Orientadores não tivesse passado por este processo, não poderia ser considerado um 
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Orientador pedagógico, devido a falta de experiência e por não possuir um grau acima dos 

orientados, visto que estes estão a realizar o estágio para adquirir o grau de mestre.  

Para ser um Orientador Cooperante, segundo Vieira (1993), o professor deve ter experiência 

acima dos dois anos e não superior a 20 anos e deve ter uma formação específica para 

desempenhar o cargo de supervisão, na qual pressupõe uma aquisição de competências bem 

particulares.  

Os resultados obtidos no nosso estudo revelam que n=7 (31,8%) possuem apenas 1 ano de 

prática em supervisão e apenas n=1 (4,5%) com máxima de 18 anos em supervisão. Segundo 

o autor referido anteriormente, os Orientadores que possuem apenas 1 ano de experiência não 

poderiam realizar o processo de orientar em estágio, notando-se pertencer a essa categoria a 

maioria dos inqueridos.  

Os autores Wu et al., (2005) referem ainda que quanto maior for a experiência de um 

professor, maior será a sua performance criativa e inovadora nas atividades que requeiram um 

conhecimento mais alargado e especializado.  

Ainda de acordo com o Decreto-Lei n.º 43/2007 do Artigo 19º, os orientadores cooperantes 

devem preencher os seguintes requisitos: possuir as competências necessárias para as funções 

a desempenhar e prática docente nunca inferior a cinco anos. O que não vai de encontra ao 

que o autor Vieira (1993) refere quanto aos anos que este deve ter para desempenhar o seu 

papel de maneira precisa e eficiente.   

Segundo o que está citado no Decreto-Lei n.º 43/2007 do Artigo 19º, serão escolhidos como 

Orientadores Cooperantes, os docentes com formação específica em supervisão pedagógica 

ou com experiência profissional em supervisão.  

Foi possível verificar no nosso estudo que muitos dos Orientadores Cooperantes não têm 

formação específica em supervisão, mas possuem anos de experiência, observamos ainda que 

apenas n=7 (31,8%) dos n=22 inqueridos possuem formação específica em supervisão 

pedagógica. 

Depois de analisadas as respostas dos Orientadores quanto ao número de turmas que 

lecionam, podemos observar que a maioria n=11 (50%) lecionam pelo menos 4 turmas, sendo 

a máxima de 6 turmas com n=1 (4,5%) e o mínimo de 0 turmas com n=1 (4,5%), isso devido 

ao facto de o Orientador em questão ter supervisionado o seu estagiário com uma turma 

emprestada.  

A quantidade de turmas que cada Orientador possui proporciona diretamente nos estagiários, 

segundo Sambugari (2011), diferentes reações, sendo diferenciados no enquadramento e na 

classificação.  
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Logo o número de turmas que cada Orientador não influencia o processo de ensino-

aprendizagem dos seus estagiários, mas proporciona segundo a autora mencionada acima, um 

conjunto de reações dependendo do contexto em que está inserido, tendo que se submeter as 

circunstâncias com que se deparam. Ajudando os estagiários a obter informações, 

conhecimentos, materiais que possam usufruir mais tarde na sua prática pedagógica.  

 

5.2.1. Em relação aos Estagiários 

 

Todos os Orientadores do nosso estudo realizaram reuniões preparatórias com os estagiários 

para os informar sobre a lecionação das aulas ou mesmo sobre as estratégias a utilizar. E, 

segundo Machado (1999), nada melhor que o apoio dos Orientadores para ajudar os 

estagiários a aplicar todo o conhecimento adquirido ou que está a se desenvolver, ajudando a 

encontrar soluções para os problemas que poderão surgir no processo de ensino-

aprendizagem, ajudando-os a se adaptarem a nova realidade que irão encontrar no futuro.  

A pré-observação das aulas tem como principal objetivo, segundo Vieira (1993), a 

colaboração com o professor na planificação de aulas, como também a antecipação de 

possíveis problemas e a sua resolução. Em função desse momento de observação, o autor 

refere ainda que o envolvimento dos observadores tende a ser maior, contribuindo para o 

ganho de confiança do professor e favorecendo um ambiente de cooperação. 

Numa perspetiva reflexiva e prática da formação profissional aquando da observação de aulas, 

esta pode ajudar o professor segundo Estrela, Esteve e Rodrigues (2002) e Vieira (1993), a ser 

percetível à resposta dos alunos, identificar problemas e procurar soluções, recolher 

informações, organizá-la e interpretá-la, realizar um resumo entre a teoria e a prática. 

De acordo com os resultados do nosso estudo, todos a exceção de um Orientador responderam 

que os estagiários observaram as suas aulas segundo às Normas Regulamentares do 2º ciclo 

de estudo em Ensino da UTAD, concordando com Estrela, Esteve e Rodrigues  (2002) e 

Vieira (1993).  

Mas depois de observadas as respostas de todos os Orientadores, perguntamos como é 

possível obtermos na mesma pergunta respostas diferentes? Pois, segundo os resultados que 

analisamos dos estagiários, n=11 (17,5%) responderam que antes de começar as suas aulas, 

não tiveram a oportunidade de observar as aulas do seu Professor Orientador. 

Para além destes benefícios na observação de aulas que Estrela, Esteve e Rodrigues (2002) 

referiu acima juntamente com Vieira (1993), o mesmo enumera alguns fatores problemáticos, 

como: a focalização excessiva no professor, a descontextualização da observação, 
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principalmente quando não se conhece o professor, a falta de orientação pedagógica para a 

realização da observação, a tendência do observador em impor o seu ponto de vista 

relativamente a aula assistida e a passividade do professor face aos comentários e as reações 

adversas tanto do professor como dos alunos face à presença do observador.  

Apesar dessa contradição, quando se fala em observação de aulas, não foi possível revelar 

através dos dados recolhidos a melhor maneira de começar o estágio pedagógico, visto que os 

inqueridos tinham perceções e opiniões diferentes, mesmo sendo n=1 a concordar com Vieira 

(1993).   

Quando se trata de reuniões semanais, podemos verificar que a maioria dos Orientadores 

reuniam com seus estagiários todas as semanas, sendo n=20 (90,9%) e desses, grande parte 

n=9 (40,9%) reuniam-se pelo menos duas vezes por semana. Afirmando, os autores Ilha e 

Krug (2008), que essas reuniões tinham o intuito de acompanhar e preparar as aulas, como 

também criar um ambiente de discussão em relação à prática dos alunos. Notando-se que n=2 

(9,1%), segundo as respostas do nosso estudo, nunca realizaram este tipo de processo para 

melhorar o desempenho dos seus estagiários enquanto profissionais.  

A maioria dos estagiários n=27 (42,9%) responderam que reuniam-se pelo menos uma vez 

por semana com o Orientador e apenas n=3 (4,8%) responderam nunca se reunir com o 

mesmo. É de salientar nesta questão em específico que um dos núcleos de estágio não foi 

completamente sincero nas respostas dos inquéritos, pois acima podemos observar que n=2 

(9,1%) dos Orientadores responderam não realizar reuniões com os estagiários.   

Os mesmos autores revelam ainda, que as reuniões de acordo como o estudo que realizaram, 

tinha um objetivo maior, conduzir os estagiários ao processo da reflexão em ambiente escolar, 

em que podiam praticar a sua docência e refletir sobre a mesma, possibilitando discutir sobre 

o ponto de vista diferenciado de cada estagiário.  

Não foi possível constatar na literatura, se a alternância das turmas entre os estagiários trás 

algum tipo de benefícios. Mas levando em consideração os resultados do nosso estudo, essa 

troca de turma não interfere no ensino-aprendizagem, a sua dinâmica, organização, 

planeamento, o modo de como lidar com os alunos não alteram as práticas ou mesmo o seu 

desenvolvimento profissional.  

De acordo com alguns núcleos de estágio, na qual tive a oportunidade de observar, os 

estagiários que alternaram as turmas entre eles, tiveram um tipo de experiência diferente, pois 

puderam lecionar outros níveis de ensino, como também puderam lidar com diferentes tipos 

de alunos. Já os estagiários que se mantiveram com a mesma turma durante todo o ano letivo, 

tiveram a oportunidade de conhecer melhor seus alunos e ver o seu desenvolvimento e as suas 
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capacidades nas várias UD lecionadas, possibilitando também envolver-se positivamente com 

seus alunos.  

Tanto um, como o outro, possuem um lado negativo, visto que os alunos que alternaram as 

turmas, não tiveram a possibilidade de observar o processo de evolução dos seus alunos e os 

estagiários que mantiveram-se na mesma turma, não tiveram a oportunidade de lecionar 

outros níveis de ensino.  

Segundo os nossos resultados, tanto nas respostas dos Orientadores como dos estagiários, 

mais da metade (60%) alternaram as turmas entre os colegas do núcleo.  

Quando perguntado aos Orientadores Cooperantes se ajudaram os estagiários na planificação, 

organização das aulas, todos responderam que sim. O que vai de encontro ao que Marcon, 

Nascimento e Graça (2007) referem, considerando que nas primeiras aulas, o Orientador deve 

disponibilizar-se de maneira a inferir os estagiários sobre as características dos alunos que vão 

lecionar, orientando-os para um planeamento em específico.  

Os Orientadores Cooperantes responderam que, a maioria dos estagiários n=10 (45,5%) 

lecionaram em média 3 à 5 UD e n=6 (27,3%) de 1 à 3 UD e de 5 à 7 UD com a mesma 

percentagem.  

O que nos leva ao dilema da duração do estágio pedagógico, pois quanto mais tempo os 

estagiários permanecerem nas escolas, mas UD lecionam, visto que em média, por período, 

leciona-se 2 UD. No fim, tudo acaba por depender da prestação e empenho dos estagiários em 

aprender a ser um bom professor e a motivação em adquirir mais conhecimento a nível 

didático-pedagógicos, contribuindo para o seu próprio método de ensino, apesar das 

dificuldades e das adaptações que este teve de ultrapassar.  

Como já foi mencionado por Francisco e Pereira (2004), o conhecimento adquirido pelos 

estagiários reflete no seu desempenho, por isso a qualidade e relevâncias desses conteúdos 

transmitidos ao longo do seu percurso no estágio pedagógico devem ser considerados um dos 

maiores contributos fornecido pelo estágio. 

Podemos retirar dessas palavras, que quanto mais tempo de prática tivermos, melhor 

desempenho e prestação vamos possuir na nossa prática profissional, proveniente de todo 

esforço e dedicação.   

Uma investigação realizada por Flores (2010) revela que os professores não concordam com 

as teorias submetidas na universidade, necessitando de uma abordagem mais prática e 

procurando aumentar o contato com a escola.  

Quanto a essa questão, as competências prévias dos estagiários para realizar as tarefas 

propostas pelo Orientador, verificou-se uma pequena discrepância nos resultados, visto que a 
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maioria n=13 (59,1%) acham que os estagiários não tinham estas competências prévias, 

concordando com Flores (2010). Mas n=9 (40,9%) acharam que os estagiários estiveram 

preparados para a realização das tarefas propostas pelo Orientador, não dificultando o seu 

trabalho.   

Relativamente as aulas lecionadas pelos estagiários, o Professor abordava-os para dar 

formação, instruções e opiniões para melhorarem como professores em Ensino da EF. Nesta 

questão em específico, não foi possível encontrar estudos que justificassem a resposta dos 

inqueridos, apenas um relato por Vieira (1993), referindo que na fase da observação de aulas é 

essencial que o professor exerça funções de informar, interrogar, inspirar, encorajar e avaliar, 

assim como, tomar atitudes, fazendo com que o estagiário seja capaz do mesmo, movendo os 

seus conhecimentos e competências num processo contínuo e disciplinado, desenvolvendo-se 

tanto a nível profissional como pessoal (Vieira, 1993).   

Mesmo que o nosso estudo tenha revelado uma diferença nas opiniões, onde a maioria n=13 

(59,1%) abordava sempre os estagiários, n=5 (22,7%) nunca abordavam e apenas n=4 

(18,2%) abordavam algumas vezes, isso não nos revela o melhor método utilizado ou se é 

correto durante o processo de ensino-aprendizagem.   

Na perspetiva dos estagiários, n=27 (42,9%) responderam que o Orientador abordava-os em 

todas as aulas com instruções ou opiniões para melhorarem o processo de ensino-

aprendizagem, o que vai de encontro ao que os Orientadores responderam inicialmente e n=24 

(38,1%) responderam apenas que abordava muitas aulas. Nota-se novamente uma diferença 

nos resultados quando ambos respondem que nunca abordava as aulas, pois os estagiários que 

nunca foram abordados estavam em menor número com n=4 (6,3%). 

Quando questionados, a cerca das reuniões ao fim de cada aula, verificamos que a maioria 14 

(63,6%) reuniam-se sempre com os estagiários para realizar uma reflexão da aula lecionada e 

n=8 (36,4%) reuniam-se algumas vezes. Nota-se que as reuniões eram realizadas por todos os 

Orientadores, o que vai de encontro ao que Sousa (2010) diz: para que um professor consiga 

alcançar os seus objetivos face aos alunos, este deve realizar uma reflexão sobre a sua prática 

pedagógica, sobre as estratégias utilizadas e sobre os resultados obtidos, pois só assim poderá 

realizar as adaptações necessárias as suas práticas de ensino, fazendo com estas atinjam o seu 

objetivo. 

Apesar de todos os Orientadores responderem que se reuniam ao fim de cada aula com seus 

estagiários, estes dizem o contrário com n=2 (3,2%). Consideravelmente mais da metade 

n=41 (65,1%) responderam que reuniam-se sempre com o seu Orientador, o que é muito 

satisfatório segundo o autor referido acima. 
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Segundo Sambugari (2011), os trabalhos solicitados pelos Orientadores Cooperantes e as 

tarefas realizadas pelos núcleos de estágio nas escolas, procura identificar os seus 

conhecimentos prévios, os conhecimentos que se mantiveram e os que se alteraram. Procurou-

se identificar também para além desses conhecimentos, de acordo com a mesma autora, de 

todos os estagiários do núcleo, quem determinava o que fazer, o seu seguimento e ritmo, a sua 

relação dentro do contexto escolar. 

Com isso os estagiários no seu processo de formação, registram suas reflexões de acordo com 

as experiências de estágio, os desafios, os obstáculos e conquistas (Sambugari, 2011). 

As tarefas mais frequentes nas escolas realizadas pelos estagiários foram o desporto DE, 

torneios, corta-mato e demonstrações de outras atividades internas. Sendo que dos n=63 

estagiários, n=4 não realizaram nenhum tipo de tarefas na escola. Podendo-se verificar que 

nem todos os estagiários tiveram os mesmos parâmetros e critérios de avaliação pelos 

Orientadores Cooperantes.  

Quanto aos trabalhos solicitados pelos Orientadores e pelos Supervisores, nota-se que a 

maioria dos estagiários tiveram que entregar os planos de aula, as UD, os balanços, adendas, 

atas, relatório final de estágio, os documentos de apoio, auto e heteroavaliação no final de 

cada período, PES, dossier final de estágio e assessoria ao DT, considerado um importante 

processo no ensino-aprendizagem dos futuros professores, para alguns autores, como já foi 

referido anteriormente. Apenas n=6 realizaram este tipo de trabalho na escola. É de salientar 

que nem todos os estagiários tiveram que entregar trabalhos ao Supervisor, sendo n=5, o que 

podemos verificar novamente a falta de comunicação quanto ao processo formativo e 

avaliativo dos estagiários, sendo requisitados diferentes trabalhos para cada núcleo de estágio, 

o que implica uma inexistência de equidade nos procedimentos, como também na 

uniformização dos critérios a ter com os estagiários.  

Os Orientadores Cooperantes, quando questionados sobre a participação dos estagiários nas 

reuniões das escolas, apenas n=2 (9,1%) responderam que nunca levaram os estagiários para 

participarem nessas reuniões internas. A maioria, n=10 (45,5%) dos Orientadores 

responderam que somente algumas vezes e os outros 45% responderam que participavam 

sempre nas reuniões juntamente com seus estagiários.  

Quando a pergunta é voltada para os estagiários, obtemos as mesmas respostas quanto a 

participação dos mesmos nas reuniões internas da escola.  

Reuniões, estas, destinadas ao planeamento e avaliação da atividade letiva dos seus alunos, 

conforme está citado no Documento da Faculdade de Ciências da Universidade do Porto 

(2006). Nota-se que a maioria cumpriu com os requisitos impostos pela instituição, 
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procurando fazer com que os estagiários usufruam de todas as vivências possíveis dentro da 

escola, participando ativamente em todas as atividades juntamente com o seu respetivo 

Orientador.   

Quando perguntado o porquê dessa resposta relativamente a participação dos estagiários 

nessas reuniões, a maioria respondeu que servia para auxiliar “os estagiários na atuação 

perante a turma com o Concelho de Turma” e como foi dito anteriormente nada melhor que o 

DT para acompanhar os estagiários ao longo do seu percurso para melhor entender o seu 

funcionamento.  

Responderam também ser “importante para que os estagiários possam inteira-se de todo o 

funcionamento da escola” e “quanto maior for a experiência melhor” ou seja, experienciar 

todas as vivências possíveis dentro da escola, carregando consigo um “pacote” que ajudará 

para as suas vivências futuras.    

Outros Orientadores responderam achar pertinente a presença dos estagiários “somente nas 

reuniões em que o grupo disciplinar entender ser importante”, pois cada Orientador de 

acordo com a sua opinião decidiu que estes deveriam participar apenas nas reuniões de caráter 

educativo, que beneficiasse a aprendizagem dos estagiários.  

Já alguns dos Orientadores, responderam que “não fazia parte dos elementos da avaliação da 

UTAD”, como também faltou “informação quer da Universidade, quer da direção escolar, 

quanto a possibilidade de participarem nas reuniões de caráter avaliativo”. Como podemos 

constatar, realmente não ficou esclarecido os parâmetros e critérios pelo qual os estagiários 

deveriam ser submetidos, até mesmo o processo formativos dos mesmos não foi realizado em 

igualdade pelos Orientadores. Notando-se a falta de comunicação e reuniões prévias para o 

estabelecimento de normas a serem seguidas tanto na Universidade como nas escolas.  

As respostas revelam que muitos dos Orientadores não realizaram algumas tarefas 

importantes para o desenvolvimento dos estagiários, devido a falhas inerentes no processo de 

supervisão e com elas acarretam consequências futuras na preparação de um ensino melhor. 

Visto que, mesmo que seja uma minoria, alguns estagiários não passaram por todas as 

atividades internas importantes para o seu desenvolvimento tanto a nível pessoal como 

profissional.      

De acordo com as respostas dos Orientadores, todos os alunos foram avaliados em todas as 

aulas lecionadas com a exceção de n=1. Mas, o que importa para Gonçalves, Aranha e 

Albuquerque (2010) é que os estagiários consigam atingir os seus objetivos previamente 

delineados, com a intenção segundo Fernandes (2005) de melhorar o ensino-aprendizagem, 

ajudando-os na superação das suas dificuldades.    
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A observação para Alarcão e Tavares (2003) é a base de todo o processo de orientação, tendo 

como finalidade a formação do professor estagiário. Defende que, deveriam cumprir com o 

que lhes é exigido pela prática pedagógica supervisionada, observando todas as aulas dos seus 

estagiários. Para depois, segundo Vieira (1993), permitir uma possível análise e reflexão da 

prática pedagógica pelos próprios estagiários, obtendo por parte do Orientador sugestões que 

facilitem e melhorem o processo de ensino-aprendizagem de cada um.   

De todas as aulas lecionadas pelos professores estagiários, apenas n=1 (4,5%) respondeu que 

observou somente algumas vezes as suas aulas, quanto que os outros Orientadores 

responderam que observavam sempre todas as aulas lecionadas por eles. 

Para Vieira (1993), o momento da observação consiste numa fase de recolha de informação, 

de seguida, o professor juntamente com os estagiários discutem e refletem sobre os dados 

dessa observação, sendo um momento ideal para se realizar uma análise, interpretação, 

confronto entre os colegas do núcleo e reconstrução da prática em si. 

De acordo com o nosso estudo, grande parte dos Orientadores n=14 (63,6%), juntamente com 

os estagiários observavam sempre as aulas dos colegas do núcleo e ao mesmo tempo, 

realizavam uma reflexão da mesma, notando-se que apenas n=1 (4,5%) nunca observou as 

aulas dos colegas ao lado dos estagiários. Segundo o autor referido acima, esta observação em 

conjunto não é a ideal, visto que a reflexão deve ser realizada após a observação e não ao 

mesmo tempo.  

Segundo Nunes (2000) o estagiário deve refletir sobre a sua prática após as aulas lecionadas 

para poder resolver os seus próprios problemas e de preferência em conjunto com os seus 

colegas e Orientador e não durante o processo da observação. 

 

5.2.2. Em relação ao Supervisor e Em relação ao Estágio 

 

Todas as questões aqui colocadas já foram discutidas de forma clara e objetiva no grupo 

anterior referente aos Supervisores de Estágio, na parte “Em relação ao Orientador” e “Em 

relação ao Estágio”, para não ficar repetitivo e cansativo de se ler, pois os autores são os 

mesmos e sustentam a mesma opinião e perspetiva.  

 

 

 

 

 



89 

 

5.3. Professores Estagiários  

 

Segundo o Decreto-Lei n.º 290/75, os estagiários para todos os efeitos legais, tem o 

vencimento previsto do estágio pedagógico por um período de doze meses, ou seja, durante 

um ano letivo. 

O que não verificou-se no nosso estudo, visto que a média entre eles foi de 8 anos, o mínimo 

de 5 meses, com n=4 (6,3%), dos estagiários e a máxima de 9 meses (um ano letivo), com 

n=35 (55,6%), estagiários. É de salientar que mais da metade dos inqueridos cumpriram com 

o despacho descrito acima.  

 

5.3.1. Em relação à Escola   

 

Quando se fala em confiança e segurança, o autor Alonso (2003), menciona que depende 

muito da responsabilidade que o estagiário adquire tomando as suas próprias decisões e 

atitudes, para que assim, possam desenvolver a sua autoconfiança, concedendo segurança para 

praticar. 

Os nossos resultados aquando desta questão, verificamos que mais da metade n=41 (65,1%) 

sentiu segurança / confiança na sua competência em todas as UD lecionadas. Conseguindo 

ultrapassar as dificuldades em busca de mais conhecimento para desenvolver as suas 

habilidades e competências.     

De acordo com um estudo realizado por Francisco e Pereira (2004), o sentimento de 

insatisfação dos estagiários relativamente ao acompanhamento, orientação dos Supervisores 

faz-se visível, pela discrepância dos resultados obtidos na prática de ensino supervisionada.   

E como podemos observar nos resultados obtidos no nosso estudo, alguns estagiários em 

função do seu desempenho e dedicação, ficaram insatisfeitos com os resultados, mas somente 

n=16 (25,4%) responderam que foram inferior ao esperado, sendo que mais da metade n=42 

(66,7%) responderam que as notas foram iguais ao pretendido.  

Depois de analisadas as respostas do nosso estudo, foi possível verificar que n=56 (88,9%) 

dos estagiários tiveram a oportunidade de avaliar um dos colegas do núcleo de estágio. O que 

para Alarcão e Tavares (2003) é fundamental para o desenvolvimento dos estagiários na 

melhoria da sua atividade de ensino-aprendizagem. E saber realizar uma auto e 

heteroavaliação de supervisão da prática educativa, mantendo uma boa relação, colaborando e 

cooperando com os seus colegas.  
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Nota-se que os estagiários que avaliaram os seus colegas, quando comparada as notas com as 

do Orientador, n=38 (60,3%) responderam que ambas foram iguais e apenas n=9 (14,3%) não 

responderam a essa questão devido a falta de reuniões para discutir e analisar o que foi 

observado, pois os mesmos não sabiam a nota que o Orientador tinha dado ou mesmo a 

opinião quanto a aula lecionada. O que não vai de encontro com muitos autores que defendem 

o processo de reflexão e as reuniões para a eventual discussão sobre o ensino-aprendizagem.    

É essencial para a formação de professores um desenvolvimento mais aprofundado, em que os 

colegas possam ajudar sendo críticos ou mesmo um autoestudo das suas próprias práticas, 

potencializando o seu desenvolvimento pedagógico (Flores, 2010).  

Autores como Brown et al (2000) realizaram alguns trabalhos nas Universidades sobre a 

avaliação, concluindo que os estudantes aprendem uns com os outros, como também ajudam-

se através de feedbacks após uma determinada ação. Dos n=63 estagiários, apenas n=5 (7,9%) 

responderam que os colegas do núcleo não o ajudaram a superar as suas dificuldades 

encontradas durante o estágio, os outros inqueridos tiveram sempre o apoio e os feedbacks 

dos colegas, aprendendo uns com os outros como refere o autor.  

 

5.3.2. Em relação ao Orientador Cooperante 

 

Os estagiários apresentam características, interesses, capacidades e necessidades de 

aprendizagens diferentes entre eles, apresentando muitas dificuldades no momento da 

aplicação dos seus conhecimentos teóricos e práticos adquiridos na sua formação inicial. Com 

isso, cabe ao Orientador pedagógico contribuir para a sua formação inicial, para o exercício 

da função docente e depois de observadas as opiniões dos estagiários verificamos que apenas 

n=3 (4,8%) responderam que o Orientador não contribuiu para a sua formação. Mas, segundo 

a nossa investigação, esses três estagiários pertencentes a um núcleo de estágio de uma das 

escolas, não estavam satisfeitos com o seu Orientador, logo, a opinião dos mesmos não vai de 

encontra com o que pretendemos saber, se foi possível observar por parte do Orientador uma 

certa contribuição. 

Segundo um estudo realizado por Medeiros (2008), alguns professores não possuem uma boa 

relação com os estagiários por não apreciarem a observação crítica da sua prática. Lascosque 

(2011) evidencia outros aspetos que influencia o relacionamento do estagiário com o 

professor, sendo eles: a demora em planear as aulas, a intervenção no desenvolvimento das 

suas tarefas, a criatividade, iniciativa, diálogo e comunicação. 
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Tendo em vista os outros inqueridos do estudo, foi possível constatar que todos os estagiários 

obtiveram o apoio de seus Orientadores, uma ajuda necessária durante a sua ação pedagógica, 

concordando com Machado (1999). 

A autoavaliação é considerada por Ferreira (2007) o processo mais eficaz na regulação das 

aprendizagens, pois possibilita aos estagiários interrogar, refletir e mentalizar todo o seu 

desenvolvimento.  

Depois de analisados os resultados do nosso estudo, podemos dizer que nem todos os 

estagiários passaram por esta etapa para a sua formação. Mais da metade n=33 (52,4%) 

realizaram sempre uma autoavaliação ao fim das aulas lecionadas e apenas n=16 (25,4%) 

nunca realizaram uma autoavaliação da sua prática pedagógica. Mesmo sendo essencial, 

conforme menciona Ilha e Krug (2008), para a superação das suas dificuldades e para a sua 

evolução a nível pedagógico.  

O mesmo acontece quando perguntamos aos estagiários se foi possível realizar uma 

autoavaliação no final de cada aula observada na PES, onde mais da metade n=39 (61,9%) 

realizavam sempre e apenas n=15 (23,8%) nunca realizaram uma autoavaliação, não passando 

por todo o processo formativo na adquirição de conhecimentos, assim como pelo processo de 

reflexão crítica muitas vezes mencionados por alguns autores.  

 

5.3.3. Em relação ao Supervisor  

 

Na questão seguinte, quando foi observado na PES, alterou a estrutura e organização habitual 

da planificação da aula, em função do Supervisor? Podemos observar que apenas 7 (11,1%) 

dos estagiários alteram a estrutura e organização da aula e segundo Gonçalves, Aranha e 

Albuquerque (2010), o comportamento dos alunos durante a sua prestação de ensino, pode ser 

alterado com a presença do seu observador.  

Para que os estagiários possam desenvolver as competências exigidas na prática permitindo 

compreender o funcionamento das regras em situação real, em primeiro lugar o supervisor 

deve estabelecer uma relação de trabalho baseada na confiança e sem grandes pressões, 

ganhando a confiança do estagiário para que este possa falar sobre as suas preocupações e 

dificuldades e, em segundo, deve em conjunto analisar, discutir, refletir sobre a ação (Soares, 

2009).  

Foi possível constatar, que nem todos os estagiários realizavam reuniões com o Supervisor da 

UTAD para analisar, discutir, refletir e avaliar as aulas em que foram observados, notando-se 

que mais da metade n=44 (69,8%) realizavam este processo reflexivo. 
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E com isso, Alarcão, Leitão e Roldão (2009) referem que os Supervisores deveriam reunir-se 

com os estagiários pelo menos uma a duas vezes por semana. O que não foi possível verificar 

no nosso estudo, primeiro porque em sequência da questão anterior, os resultados não foram 

coerentes, visto que mais da metade 33 (52,4%) nunca se reuniu com o Supervisor e segunda 

nunca refletiram ou discutiram sobre as aulas lecionadas, o que não é correto se formos 

comparar com a questão anterior. Notou-se que n=26 (41,3%) reunia-se uma vez por semana 

e n=4 (6,3%) reunia-se duas vezes por semana.   

 

5.3.4. Em relação ao Estágio 

 

Para Perrenoud (2000) entende-se como competência a capacidade de atuar eficazmente no 

desempenho de uma determinada ação, atividade ou tarefa.  

De acordo com as respostas dos estagiários, todos com a exceção de um, realizaram todas as 

tarefas e competências inicialmente previstas a cumprir no âmbito dos parâmetros avaliativos 

definidos nas Normas Regulamentares do 2º ciclo de estudo em Ensino da UTAD.  

A maioria dos inqueridos do nosso estudo, n=49 (77,8%) responderam que a avaliação do 

primeiro semestre correspondeu as expetativas e apenas n=13 (20,6%) responderam que foi 

inferior ao esperado, notando-se uma insatisfação, responsabilizando os seus Supervisores de 

estágio. Verificamos num estudo, realizado por Francisco e Pereira (2004), esse 

descontentamento quanto a orientação prestada. O que não justifica essa opinião dos 

estagiários, visto que a maioria cumpriu com as suas funções, merecendo tal resultado na sua 

avaliação. 
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6. CONCLUSÕES 

 

Ao longo deste estudo, procurou-se tentar compreender e conhecer a perceção que os 

Supervisores, Orientadores Cooperantes e Estagiários têm sobre o estágio pedagógico, 

aquando da formação dos estagiários e da definição dos critérios de avaliação. Foram 

apresentadas opiniões e perspetivas que nos permitiram analisar e perceber algumas das 

problemáticas dentro do estágio pedagógico, referente a formação inicial dos estagiários, 

tendo em conta as experiências de cada formador. Essa formação deve corresponder à 

necessidade da sociedade de hoje, visto que é de todo o conhecimento, que o docente está em 

constante desenvolvimento, tendo que adquirir cada vez mais competências e saberes para 

conseguir superar e desempenhar a sua profissão, que com o tempo se torna mais difícil, 

sendo-lhes exigido cada vez mais um esforço maior.  

Implica-nos então saber os conceitos de estágio pedagógico como o de supervisão, sendo 

fundamental também entender qual o papel de cada um neste contexto, sem esquecer o 

caminho que estes devem percorrer para se conseguir uma formação adequada e equilibrada.  

Assim, Maio, Silva e Loureiro (2010) referem que o supervisor e a supervisão devem ser 

encarados numa perspetiva formativa, facilitadora e reguladora, promovendo uma relação de 

confiança, para que o professor possa ser mais participativo, responsável e ativo no seu 

processo de desenvolvimento. 

Confirma Freire (2009) que os estágios pedagógicos permitem aos estagiários adquirir 

conhecimentos, possibilitando e facilitando a passagem do pensamento académico para o 

pensamento pedagógico.  

A perceção que os formandos têm da qualidade da formação, de acordo com o que foi 

discutido ao longo do trabalho, observou-se alguns impactos positivos no que diz respeito a 

orientação e negativos no que diz respeito a formação dos estagiários, isso, no exercício da 

função de cada um. De acordo com os resultados, uma das principais causas de insucesso na 

formação inicial dos professores, está na base da orientação, que privilegia o saber teórico em 

detrimento do prático, não valorizando o que realmente é necessário, a vivência prática dos 

estagiários.   

A Universidade, em conjunto com a Escola, devem estabelecer um plano de atividades para 

cada interveniente no processo de ensino-aprendizagem. Se as reuniões fossem mais 

frequentes entre as instituições de ensino e entre os seus formadores, inúmeros conflitos 

teriam sido evitados, caso a comunicação e o diálogo fossem mais constantes, as decisões e 

opiniões poderiam ter sido mais acessíveis, visto que todos fazem parte do mesmo processo.  
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Observou-se também através do nosso estudo, a inexistência de parâmetros e critérios pré-

estabelecidos para os três grupos em questão, não havendo uma troca de opiniões entre eles e 

muito menos uma uniformização para se conseguir trabalhar de forma justa e exequível. 

No decorrer do processo formativo, os estagiários não passaram por algumas etapas 

importantes para o seu desenvolvimento, tanto a nível profissional como pessoal, 

condicionando a sua prática e o seu domínio pedagógico. As tarefas que foram solicitadas, 

tanto pelos Supervisores, como pelos Orientadores Cooperantes, não foram bem estabelecidos 

e explícitos desde o início, visto que muitos não sabiam da existência e da pertinência de 

algumas tarefas fundamentais para um melhor processo de ensino-aprendizagem dos 

estagiários. 

Todos os inqueridos do nosso estudo, revelaram opiniões bem semelhantes no que diz 

respeito a duração do estágio pedagógico, mas, nem metade cumpriram ou mesmo deram 

importância a esse processo. Apesar de muitos autores defenderem, que, para que um 

estagiário fique apto a lecionar, este deve enfrentar as dificuldades e aprender com os seus 

erros, mas para que isso aconteça é indispensável o ambiente em contexto real.      

Concluindo, o estágio pedagógico constitui uma experiência enriquecedora para o estagiário, 

um período único possibilitando a interação de uma forma muito mais próxima da realidade e 

uma oportunidade de praticarem a sua atividade profissional com o apoio da supervisão 

pedagógica e dos principais intervenientes nesse processo.  

Como propostas futuras para novos estudos, pensamos em conhecer melhor as realidades do 

Estágio Pedagógico. Sugerimos então: 

A realização de um estudo que incida nos parâmetros e critérios de formação, visando a 

melhoria e a sua uniformização entre todos os Orientadores e entre todas as Instituições de 

ensino, envolvendo outras Universidades, para tornar mais justo o resultado final.  

Realizar um estudo que envolva a reflexão crítica nas reuniões de estágio pelos estagiários, de 

forma a tentar perceber a influência que esta tem sobre a aprendizagem.    
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Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro 
Mestrado em Ensino da Educação Física nos Ensinos Básico e Secundário 

 

Questionário aos Supervisores de Estágio da UTAD em Educação 

Física 

 

O presente questionário destina-se à realização de um estudo de natureza académica sobre 

a perceção dos Professores Supervisores da UTAD relativamente ao processo formativo dos 

estagiários e os critérios de avaliação a que são submetidos. 

O questionário é de caracter individual, anónimo e confidencial, pelo que os resultados 

finais não revelarão as pessoas inqueridas. 

Sendo como referido um estudo de natureza académica, agradece-se a maior sinceridade 

nas respostas. 

 

Caracterização 

1. Idade: ______ 

2. Sexo:   

�  Masculino  �     Feminino   

3. A sua habilitação académica?  

�  Bacharelato �     Licenciatura �     Mestrado  

�  Doutoramento               

4. Há quantos anos é orientador em Educação Física: ______ 

 

Em relação aos Estagiários 

1. Quantos núcleos de estágio orienta? 

�  1  �     2  �     3  �     4 

2. Quantos estagiários orienta: ______ 

3. De acordo com as competências, inicialmente previstas a cumprir no âmbito dos 

parâmetros avaliativos definidos nas Normas Regulamentares do 2º ciclos de estudo 

em Ensino da UTAD, reuniu-se todas as semanas com os estagiários? 

�  Sim �     Não  
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3.1.Se sim, quantas vezes por semana reunia-se com os estagiários? 

�  Nenhuma  �     1  �     2  �     + 2 

4. Em quantas PES avaliou cada núcleo? 

Núcleo 1:  

�  Nenhuma       �     1 �     2       �     3   �     4         �     + 4 

Núcleo 2: 

�  Nenhuma       �     1 �     2       �     3   �     4         �     + 4 

Núcleo 3: 

�  Nenhuma       �     1 �     2       �     3   �     4         �     + 4 

Núcleo 4: 

�  Nenhuma       �     1 �     2       �     3   �     4         �     + 4 

5. Dos núcleos avaliados nas PES, houve algum estagiário que não foi submetido a 

avaliação? 

�  Nenhum  �     1  �     2  �     3  �     + 3 

6. Ao longo da lecionação das aulas, em que os estagiários estavam a ser avaliados, foi 

possível verificar evolução no seu desempenho no processo de ensino aprendizagem? 

�  Sim �     Não 

7. Os estagiários foram pontuais e assíduos nas tarefas propostas pelo Supervisor e 

mostraram-se empenhados na sua concretização? 

�  Nunca  �     Algumas vezes  �     Sempre 

8. Que tipos de trabalhos foram solicitados aos seus estagiários? 

�  Planos de aula �    Balanços dos planos de aula �    UD  

�  Balanços das UD  �     Adendas  �     Atas �     PES 

 �    Documento do estudo de turma 

�  Auto e Heteroavaliação no final de cada período  

�  Relatório final de estágio  �     Dossier final de estágio 

�  Outros, Quais: _______________________________________________ 

9. Considera importante que os estagiários estejam na escola durante todo o ano letivo? 

�  Sim �     Não   

10. Julga suficiente um período letivo de aulas, para que um estagiário fique apto a 

lecionar e enfrentar a realidade futura que os espera? 

�  Sim �     Não  
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Em relação ao Professor Orientador da Escola 

1. Acha importante o trabalho em conjunto com o Orientador da Escola? 

�  Sim �     Não 

1.1. Porquê? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

1.2. Seria pertinente reunir-se regularmente com o mesmo? 

�  Sim �     Não 

2. Alguma vez se reuniu com o Orientador da Escola para refletir sobre os parâmetros de 

avaliação / resultados de classificação, ou mesmo sobre outros assuntos, relacionados 

com o estágio? 

�  Sim �     Não 

 

Em relação ao Estágio 

1. Considera que a formação ao nível do 2º ciclo de estudos (mestrado), em Ensino da 

Educação Física nos Ensinos Básico e Secundário, foi adequada para a execução das 

tarefas inerentes à realização do estágio pedagógico para os estagiários? 

�  Sim �     Não 

1.1.  Porquê? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

2. No geral, concorda com os parâmetros e tarefas de avaliação definidas nas Normas 

Regulamentares do 2º ciclo de estudo em Ensino da UTAD? 

�  Sim �    Não 

2.2. Se não, o que alterava? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 
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3. As classificações atribuídas aos estagiários pelo Professor Orientador da Escola e pelo 

Professor Supervisor da UTAD foram semelhantes?  

�  Sim  �    Não  

3.1. Se não, foram superior as do? 

�  Orientador  �     Supervisor 

3.2. Mudaria alguma coisa no estágio Pedagógico? 

�  Sim �     Não 

3.3.  Se sim, o quê? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Muito Obrigada pela sua colaboração! 
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Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro 

Mestrado em Ensino da Educação Física nos Ensinos Básico e Secundário 

 

Questionário aos Orientadores de Estágio das Escolas em 

Educação Física 

 

O presente questionário destina-se à realização de um estudo de natureza académica sobre 

a perceção dos Professores Orientadores da Escola relativamente ao processo formativo 

dos estagiários e os critérios de avaliação a que são submetidos. 

O questionário é de caracter individual, anónimo e confidencial, pelo que os resultados 

finais não revelarão as pessoas inqueridas. 

Sendo como referido um estudo de natureza académica, agradece-se a maior sinceridade 

nas respostas. 

 

Caracterização 

5. Idade: ______ 

6. Sexo:   

�  Masculino  �     Feminino   

7. A sua habilitação académica?  

�  Bacharelato �     Licenciatura �     Mestrado     �     Doutoramento   

8. Há quantos anos é orientador em Educação Física: ______ 

9. Possui formação específica em Supervisão Pedagógica? 

�  Sim �     Não 

10. Quantas turmas leciona na escola: ______ 

a.  De que níveis de ensino? 

�  2º Ciclo  �     3º Ciclo  �     Secundário 

 

Em relação aos Estagiários 

11. Antes do início do ano letivo, efetuou reuniões preparatórias informando os 

professores estagiários sobre o modo como lecionar ou mesmo quanto às estratégias 

que deveriam utilizar? 

�  Sim �     Não 
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12. De acordo com as Normas Regulamentares do 2º ciclo de estudo em Ensino da 

UTAD, os estagiários observaram as suas aulas? 

�  Sim �     Não 

13. De acordo com as competências, inicialmente previstas a cumprir no âmbito dos 

parâmetros avaliativos definidos nas Normas Regulamentares do 2º ciclo de estudo em 

Ensino da UTAD, reuniu-se todas as semanas com os estagiários? 

�  Sim �     Não  

13.1.Se sim, quantas reuniões realizavam com os estagiários, por semana para discutir e 

refletir as atividades realizadas na escola? 

�  Nenhuma  �     1  �     2  �     + 2 

14. Durante o período de aulas, os estagiários alternaram as turmas entre eles? 

�  Sim �     Não 

15. Os estagiários foram orientados na planificação, estruturação e organização das aulas? 

�  Sim �     Não 

16. Quantas UD lecionou, em média, cada estagiário na escola? 

�  1 a 3 �     3 a 5 �     5 a 7 �     + 7 

17. Em sua opinião, os estagiários tinham competências prévias para realizar as tarefas 

propostas pelo Orientador? 

�  Sim �     Não 

18. Os estagiários foram pontuais e assíduos nas tarefas propostas pelo Orientador e 

mostraram-se empenhados na sua concretização? 

�  Nunca  �     Algumas vezes  �     Sempre 

19. Durante as aulas lecionadas pelos estagiários, o Professor abordava-os para dar 

formação, instruções e opiniões para melhorarem como professores em Ensino da 

Educação Física? 

�  Nunca  �     Algumas vezes  �     Sempre 

20. Ao fim de cada aula lecionada, foi possível reunir com os estagiários para realizar uma 

reflexão da mesma? 

�  Nunca  �     Algumas vezes  �     Sempre 

21. Identifique as tarefas realizadas pelo núcleo de estágio na escola: 

�  Desporto Escolar  �    Torneios  �    Viagens de Estudo 

�  Outras, Quais: ________________________________________________ 
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22. Os estagiários participavam ativamente nas reuniões da escola? 

�  Nunca  �     Algumas vezes  �     Sempre  

22.1. Porquê? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

23. Que tipo de trabalhos solicitou aos seus estagiários? 

�  Planos de aula �     Balanços dos planos de aula �     UD 

�  Balanços das UD  �     Adendas  �     Atas 

�  Documentos de apoio para os alunos  �     Relatório final de estágio 

�  Auto e Heteroavaliação no final de cada período �     PES 

�  Dossier final de estágio  �     Assessoria ao diretor de turma 

�  Outros, Quais: ________________________________________________ 

24. De todas as aulas lecionadas pelos estagiários, quantas aulas foram avaliadas? 

�  Nenhuma  �     Poucas  �     Muitas  �     Todas 

25. Durante a lecionação das aulas pelos estagiários, o Professor observou todas as aulas? 

�  Nunca  �     Algumas vezes  �     Sempre 

26. Os estagiários, juntamente com o Professor, observavam as aulas dos colegas do 

núcleo, e ao mesmo tempo, realizavam uma reflexão da mesma? 

�  Nunca  �     Algumas vezes  �     Sempre 

27. Ao longo da lecionação das aulas, em que os estagiários estavam a ser avaliados, foi 

possível verificar evolução no seu desempenho no processo de ensino aprendizagem? 

�  Sim �     Não 

28. Considera importante que os estagiários estejam na escola durante todo o ano letivo? 

�  Sim �     Não   

29. Julga suficiente um período letivo de aulas, para que um estagiário fique apto a 

lecionar e enfrentar a realidade futura que os espera? 

�  Sim �     Não   
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Em relação ao Professor Supervisor da UTAD 

3. Acha importante o trabalho em conjunto com o Supervisor da UTAD? 

�  Sim �     Não 

3.1. Porquê? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

3.2. Seria pertinente reunir-se regularmente com o mesmo? 

�  Sim �     Não 

4. Alguma vez se reuniu com o Supervisor da UTAD para refletir sobre os parâmetros de 

avaliação / resultados de classificações, ou mesmo sobre outros assuntos, relacionados 

com o estágio? 

�  Sim �     Não 

 

Em relação ao Estágio 

4. As classificações atribuídas aos estagiários pelo Professor Orientador da Escola e pelo 

Professor Supervisor da UTAD foram semelhantes?  

�  Sim  �     Não  

4.1. Se não, foram superior as do? 

�  Orientador  �     Supervisor 

5. No geral, concorda com os parâmetros e tarefas de avaliação definidas nas Normas 

Regulamentares do 2º ciclo de estudo em Ensino da UTAD? 

�  Sim �     Não 

5.1. Se não, o que alterava? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 
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6. Mudaria alguma coisa no estágio Pedagógico? 

�  Sim �     Não 

6.1. Se sim, o quê? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Muito Obrigada pela sua colaboração! 
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Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro 

Mestrado em Ensino da Educação Física nos Ensinos Básico e Secundário 

 

Questionário aos Estagiários de Mestrado em Ensino da Educação 

Física 

 

O presente questionário destina-se à realização de um estudo de natureza académica sobre 

a perceção dos Professores Estagiários relativamente ao processo formativo e os critérios 

de avaliação a que são submetidos. 

O questionário é de caracter individual, anónimo e confidencial, pelo que os resultados 

finais não revelarão as pessoas inqueridas. 

Sendo como referido um estudo de natureza académica, agradece-se a maior sinceridade 

nas respostas. 

 

Caracterização 

1. Idade _____ 

2. Sexo:   

�  Masculino  �     Feminino  

3. Período de Estágio (meses): __________________ 

 

Em relação à Escola 

1. Antes de começar a lecionar as suas aulas, teve a oportunidade de observar as aulas do 

seu Professor Orientador?  

�  Sim �     Não   

2. Durante este período de aulas lecionou sempre a mesma turma?  

�  Sim �     Não  

3. Sentiu segurança/confiança na sua competência em todas as UD lecionadas? 

�  Sim �     Não   

4. As notas das PES foram as esperadas, em função do seu empenho e dedicação?  

�  Inferior  �     Igual  �     Superior   
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5. Foi possível verificar alguma evolução na lecionação das aulas dos seus colegas do 

núcleo?  

�  Nenhuma  �     Pouca  �     Muita  �     Toda 

6. Durante a lecionação das aulas, avaliou algum colega do núcleo?  

�  Sim �     Não   

6.1. Se sim, a nota que que lhe deu comparando com a do Orientador, foi: 

�  Inferior  �     Igual  �     Superior   

7. Os colegas do núcleo ajudaram-no a superar as dificuldades encontradas neste 

percurso do estágio? 

�  Sim �     Não 

8. Participavam ativamente nas reuniões da escola? 

�  Nunca  �     Algumas vezes  �     Sempre 

9. Tarefas realizadas na escola:  

�  Desporto Escolar  �     Torneios  �     Viagens de Estudo  

�  Outras, Quais: _________________________________________________ 

 

Em relação ao Professor Orientador da Escola 

1. O Professor orientador contribuiu para a sua formação inicial, para o exercício da 

função docente?  

�  Sim �     Não  

2. Quantas vezes por semana se reuniram com o Orientador para discutir tarefas a 

realizar, para a avaliar e refletir sobre as aulas lecionadas e outros assuntos inerentes 

ao estágio? 

�  Nenhuma  �     1  �     2  �     + 2 

3. Quantas aulas, lecionou sem ser abordado pelo Professor Orientador, com instruções 

ou opiniões para melhorarem o processo de ensino-aprendizagem?  

�  Nenhuma  �     Poucas  �     Muitas  �     Todas 

4. Ao fim de cada aula lecionada refletiram com o Orientador?  

�  Nunca  �     Algumas vezes  �     Sempre  

5. Realizavam uma autoavaliação no final das aulas lecionadas?  

�  Nunca  �     Algumas vezes  �     Sempre   

6. Durante as aulas as estratégias de ensino utilizadas eram propostas pelo: 

�  Estagiário  �     Orientador �     Ambos  
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7. Que tipos de trabalhos foram solicitados pelo seu Orientador? 

�  Planos de aula �     Balanços dos planos de aula �     UD  

�  Balanços das UD  �     Adendas  �     Atas  

�  Documentos de apoio para os alunos  �     Relatório final de estágio 

�     Auto e Heteroavaliação no final de cada período �     PES 

�  Dossier final de estágio  �     Assessoria ao diretor de turma 

�  Outros, Quais: _________________________________________________  

 

Em relação ao Professor Supervisor da UTAD 

1. Em quantas aulas foi avaliado pelo Supervisor?  

�  Nenhuma  �     1  �     2  �     + 2  

2. A nota que obteve foi a esperada em função do seu desempenho e dedicação? 

�  Inferior  �     Igual  �     Superior 

3. Quando foi observado na PES, alterou a estrutura e organização habitual da 

planificação da aula, em função do Supervisor?  

�  Sim �     Não   

4. Ao fim de cada aula observada na PES refletiram com o Supervisor?  

�  Nunca  �     Algumas vezes  �     Sempre  

5. Realizavam uma autoavaliação no final de cada aula observada na PES?  

�  Nunca  �     Algumas vezes  �     Sempre 

6. Realizaram reuniões com o Supervisor da UTAD, para analisar, discutir, refletir e 

avaliar as aulas em que foram observados? 

�  Sim �     Não   

7. Quantas vezes, por semana, se reuniam com o supervisor da UTAD? 

�  Nenhuma  �     1  �     2  �     + 2   

8. Que tipos de trabalhos foram solicitados pelo seu Supervisor? 

�  Planos de aula �    Balanços dos planos de aula �    UD  

�  Balanços das UD  �     Adendas  �     Atas �     PES 

 �    Documento do estudo de turma 

�  Auto e Heteroavaliação no final de cada período  

�  Relatório final de estágio  �     Dossier final de estágio 

�  Outros, Quais: _______________________________________________ 
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Em relação ao Estágio 

1. Considera que a sua formação inicial para o ensino, ao nível do 2º ciclo de estudos 

(mestrado), em Ensino da Educação Física nos Ensinos Básico e Secundário, foi 

adequada para a execução das tarefas inerentes à realização do estágio pedagógico? 

�  Sim �     Não 

1.1. Porquê? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

2. Observou o número de aulas, inicialmente definidas nas Normas Regulamentares do 

2º ciclo de estudo em Ensino da UTAD? 

�  Sim �     Não 

2.1. Se não, porquê? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

3. Realizou todas as tarefas e competências, inicialmente previstas cumprir no âmbito 

dos parâmetros avaliativos definidos nas Normas Regulamentares do 2º ciclo de 

estudo em Ensino da UTAD?   

�  Nunca  �     Algumas vezes  �     Sempre   

4. Em sua opinião, a avaliação do primeiro semestre correspondeu às expectativas? 

�  Inferior  �     Igual  �     Superior    

5. As classificações atribuídas pelos professores Supervisor e Orientador foram 

semelhantes?  

�  Sim �     Não  

5.1. Se não, foram superior as do? 

�  Orientador  �     Supervisor 
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6. Mudaria alguma coisa no Estágio Pedagógico?  

�  Sim �     Não 

7. Se sim, o quê? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Muito Obrigada pela sua colaboração! 

 

 


