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Resumo 

No presente documento segue o relatório final de estágio, no âmbito do 2º ano 

do Mestrado em Ensino da Educação Física nos Ensinos Básico e Secundário da 

Universidade Trás-os-Montes e Alto Douro.  

O Estágio Pedagógico complementa o nosso processo de formação 

universitária, com vista à docência em Educação Física.  

O estágio foi realizado na Escola EB 2,3 de Vidago, no ano letivo de 2013/2014 

com o objetivo de colocar em prática todos os conhecimentos teóricos adquiridos 

durante o 1º e 2 º semestres do 1º ano de mestrado, colocando-nos assim, numa 

situação real e orientada de modo a desenvolver profissionais competentes e 

adequadamente preparados para exercer a sua profissão.  

Com este documento pretendo descrever a atividade desenvolvida como 

professor estagiário durante o ano letivo. Para tal, procedi à elaboração de um balanço 

para que seja feita uma introspeção ao trabalho desenvolvido, descrevendo as 

expectativas iniciais em relação ao ano de estágio, referindo ainda todas as tarefas 

realizadas quer individualmente quer pelo grupo e, com isto, elaborar uma reflexão na 

qual constem as dificuldades sentidas, aspetos positivos, negativos, aspetos mais 

difíceis de ultrapassar, o impacto do estágio na formação do professor e na formação 

dos alunos, importância de todo o trabalho desenvolvido, e por fim a experiência, tanto 

pessoal como profissional que o estágio me proporcionou e que mais-valias poderá 

trazer num futuro. 

Finalizo destacando as diferenças entre as expetativas iniciais e as experiências 

vividas. As experiências, em conjunto com as diferentes formas como foram abordadas 

e ajustadas consoante os diferentes contextos, contribuiu para a minha evolução como 

pessoa e como profissional na área do ensino da educação física. 
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Abstract 
 

In the present document resides the final report from my internship, on behalf of 

the Masters degree inTeaching Physical Education in Primary and Secondary Education 

from the University Tras-os-Montes and Alto Douro.The Pedagogical Internship 

complements our process of university education, with the aim to teach in Physical 

Education.The Internship was held at Escola EB 2,3 Vidago in the academic year 

2013/2014 with the aim of putting into practice all the theoretical knowledge acquired 

during the 1st and 2nd semesters of our 1st year of the Masters degree, putting us well, 

in a real oriented situation in order to develop competent and adequately prepared 

professionals to practice their profession. With this document I intend to describe the 

activity performed as a trainee teacher during the school year.To do so,I proceeded to 

draw up a balance sheet for an introspection to the work to be done, describing the initial 

expectations of the internship year, referring all tasks performed either individually or by 

group, and with that, prepare a reflection on which included these difficulties, positive, 

negative aspects, the most difficult aspects to overcome, the impact of training teachers 

and educating students, the importance of all the work, and finally the experience, both 

personal and professional that the internship provided me and that capital gains could 

bring in the future.I conclude by highlighting the differences between initial expectations 

and experiences.experiences , together with the different ways in which they where dealt 

and adjusted according to the different contexts, contributed to my evolution as a person 

and as a professional in the teaching of physical education area.  
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Introdução 
 

O estágio curricular é, de alguma forma, o culminar de todo o processo de 

aprendizagem da nossa formação académica, trançando assim a transição de aluno 

para professor. É então nesta fase que nós aplicamos todo o conhecimento adquirido 

ao longo de toda a restante formação.  

Para a conclusão efetiva do estágio procedi à realização um relatório 

descrevendo as expectativas iniciais, referindo ainda todas as tarefas realizadas quer 

individualmente quer pelo grupo e, com isto, elaborar uma reflexão na qual constem as 

dificuldades sentidas, aspetos positivos, negativos, aspetos mais difíceis de ultrapassar, 

o impacto do estágio na formação do professor e na formação dos alunos, a importância 

de todo o trabalho desenvolvido, e por fim uma reflexão da experiência vivida durante 

todo o ano de estágio.  

Refiro ainda, as diferenças entre as expetativas iniciais e as experiências vividas, 

a forma como foram abordadas e ajustadas aos diferentes contextos, e o contributo que 

este estágio teve para a minha evolução como pessoa e como profissional na área do 

ensino da educação física.  
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CCAAPPIITTUULLOO  II  ––  RREELLAATTÓÓRRIIOO  DDEE  EESSTTÁÁGGIIOO  

1 - Expetativas Iniciais 

No início deste período de aprendizagem tinha algumas expectativas e receios 

em relação ao estágio, à realidade escolar que iria encontrar, aos alunos e aos restantes 

professores. Surgiram então o aparecimento de algumas questões como: “Como será o 

orientador? Será que a escola terá um ambiente agradável e propicio à minha integração 

no meio escolar? Como será a minha primeira aula como professor? Conseguirei 

controlar a turma sozinho?”. Penso ser natural o aparecimento de todas estas questões, 

uma vez que a incerteza da realidade que nos espera e o receio de não sermos 

competentes nem capazes de exercer a nossa função com sucesso é grande. 

Percebeu-se no entanto que seria um ano de muito trabalho, mas com o forte contributo 

na obtenção de competências pessoais e profissionais para o desempenho de uma 

futura função como professor de educação física. Assim sendo, para o meu primeiro 

ano enquanto professor estagiário, predispus-me a participar de forma bastante ativa no 

trajeto evolutivo dos alunos ao longo de todo o ano, desenvolvendo assim, as minhas 

capacidades e competências, adquirindo o máximo de conhecimento possível, 

relativamente à lecionação de aulas e ao seu envolvente, criar e possuir uma relação 

harmoniosa e de amizade com toda a comunidade escolar. 

Em relação à escola predispus-me a uma intervenção contínua em todas os atos 

pedagógicos e sociais, de modo a perceber quais os deveres e direitos de um docente, 

visando assim a familiarização com o meio escolar. 

O papel do orientador de estágio foi bastante importante para o meu 

desenvolvimento enquanto docente, expondo e criticando sempre de forma construtiva, 

apontando soluções para os problemas existentes, promovendo um ótimo ambiente 

entre estagiário-orientador. 

Por fim, podemos considerar que os alunos são aqueles que despertam mais 

curiosidades, o que nos leva a perguntar: “Serão calmos? Irrequietos? Motivados? 

Comunicativos?” Não espero de todo que os alunos me facilitem as minhas ações, mas 

sim que me ajudem a conhecer a verdadeira realidade atual das escolas. Só passando 

por estas experiências é que poderei criar meios de defesa e métodos de ensino reais, 

aos quais poderei recorrer no futuro. 

Ao iniciar o estágio, comecei por colocar em prática os conhecimentos teórico-

práticos que adquiri ao longo dos quatro anos na UTAD. No entanto, a aplicação dos 

conhecimentos adquiridos na faculdade, foram alvo de análises críticas.  

Como é conhecimento geral, a função do docente visa contribuir para o 

desenvolvimento global do aluno (educar e formar). Preocupei-me desde início com a 
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relação pedagógica, estabelecendo com os alunos uma relação de empatia visando um 

bom clima na interação do processo de ensino – aprendizagem. Para além de uma boa 

relação pedagógica (professor – aluno) é de igual importância que haja transmissão de 

valores e atitudes que os acompanharão ao longo da vida. 

Desde cedo, procurei definir regras de funcionamento das aulas de educação 

física e torná-las o mais simples possível, de modo a que todos compreendessem o que 

era esperado de cada um e as consequências de cada comportamento. 

1.1. Valores, ideias e atitudes possuídas, adquiridas e demonstradas ao 

longo do estágio 

No decorrer do ano, o fato de lecionar em duas turmas diferentes, permitiu-me 

vivenciar diferentes tipos de comportamentos de alunos. Tendo em conta os diferentes 

contextos, foi necessário adotar atitudes e estratégias diferenciadas.  

Na primeira turma, por ser conhecida por uma turma perturbadora, mostrei-me 

um pouco rígido uma vez que não pretendia que os alunos começassem desde logo a 

apresentar comportamentos desviantes, e sim que mostrassem respeito durante as 

aulas. Durante o ano fui obrigado numa ocasião em mandar um aluno para o banho 

mais cedo, pois devido ao seu mau comportamento perturbava a aula e deste modo não 

me era possível transmitir a mensagem com clareza. Durante o resto do ano não senti 

necessidade de voltar a tomar alguma atitude idêntica com algum aluno. 

Uma das atitudes mais marcantes que tive que tomar foi a imposição de 

relatórios de aula ou fichas avaliativas para os alunos que não realizavam a mesma. 

Esta atitude fez com que esse problema diminuísse, com os alunos a aderirem mais à 

aula, mesmo em modalidades que não os entusiasmava tanto. Tentei ainda incutir, 

todas as coisas boas que advêm com a prática desportiva, o que contribui 

significativamente para que alguns deles repensassem nas suas opções e começassem 

a fazer aula. 

2 – Escola  

A Escola EB 2,3 de Vidago faz parte do Agrupamento de Escolas Fernão 

Magalhães no Concelho de Chaves. Nas áreas limítrofes da escola, a tipologia de 

ocupação do solo é essencialmente urbana, sendo a mesma rodeada por casas e 

algumas zonas verdes. 

A escolha desta escola deveu-se, ao seu bom ambiente escolar, reputação de 

nível de ensino e ao orientador de estágio.  
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Desde o primeiro dia percebi o agradável ambiente que ali se fazia sentir, talvez 

por ser um ambiente pequeno em que praticamente todos se conhecem, o que me fez 

ficar satisfeito, relativamente à minha permanência durante o estágio.  

A EB 2,3 de Vidago é claramente, uma escola onde qualquer professor se sente 

bem e é bem recebido por toda a comunidade. 

 

2.1. Instalações e material 

A Escola EB 2,3 de Vidago encontra-se e bom estado, as instalações para a 

realização de atividade física (Educação Física) estão bem conservadas, logo podemos 

considerar boas e suficientes considerando o número de alunos e conteúdos 

programáticos.  

Um pavilhão gimnodesportivo que possui dimensões agradáveis que se pode 

subdividir em dois espaços, de acordo com as necessidades das aulas de educação 

física e um campo exterior que possui: 1 campo de andebol, 1 campo de futsal, 2 

campos de basquetebol, 1 pista de atletismo e 1 caixa de areia que preenchem 

perfeitamente as necessidades de toda a comunidade escolar.  

Os balneários possuem as condições necessárias à sua utilização. Uma 

arrecadação que se encontrava sempre muito arrumada, com o material devidamente 

guardado.  

Numa primeira análise, apercebemo-nos que o material existente para todas as 

modalidades era, bastante aceitável, encontrando-se em bom estado.  

Assim sento, sinto-me com condições e preparado para aprender a articular e 

rentabilizar os espaços, equipamentos reais e disponíveis apelando a toda a minha 

imaginação e criatividade na execução das minhas tarefas.  

 

2.2. Caracterização das Turmas Lecionadas 

  Neste ano de estágio lecionei a disciplina de Educação Física a duas turmas do 

3º ciclo, sendo uma do 8º ano (8ºE) e uma do 9º ano (9ºE). 

Inicialmente, na turma do 9º ano, pareceu-me uma turma pouco disciplinada, 

desinteressada, pouco empenhada e de difícil concentração. Numa fase inicial deparei-

me com algumas dificuldades em criar rotinas e métodos de trabalho, no cumprimento 

de regras e ainda em motiva-los, pois era notório que muitos deles não tinham 

perspetivas para o futuro, logo não se aplicavam nas aulas. Com a utilização de 

determinadas metodologias consegui ir de encontro ao perfil destes alunos, fazendo-os 

alcançar com sucesso os objetivos delineados.  
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Relativamente á turma do 8º ano, os alunos que as constituíam, tinham outro 

tipo de atitude e postura, o que de certa forma contribuiu para um bom funcionamento 

das aulas. Contudo, em certas circunstâncias, devido a demasiada competitividade os 

objetivos propostos não eram cumpridos com a taxa de sucesso desejada. No entanto, 

são estas situações que nos fazem crescer e com as quais podemos evoluir, se a sua 

resolução for imediata e eficaz. 

Tentei dar especial atenção aos alunos com mais dificuldades, incentivando-os 

constantemente, valorizando os seus pequenos êxitos e os seus desempenhos, sempre 

com o cuidado de dar atenção aos outros alunos correspondendo assim às suas 

necessidades. 

Implementei algumas estratégias que me permitiram criar uma boa relação com 

os meus alunos, permitindo ao mesmo tempo um bom desempenho da parte dele nas 

tarefas propostas. Assim sendo, passei por tentar motivar os alunos implementando 

atividades com fossem ao encontro dos seus gostos, capacidades e motivações, sem 

nunca baixar o nível de exigência. 

É possível dizer que estas estratégias foram assertivas e que os alunos realizam 

as aulas com motivação, pois o nível de assiduidade e participação nas aulas foi 

bastante positivo, sem deixar de realçar o seu bom desempenho alcançado nas 

avaliações. 

Procurei também, fora do espaço de aula, ir ao encontro das suas motivações 

fazendo da escola um espaço de socialização agradável. Uma boa interação com os 

alunos fora do espaço formal das aulas permite ao professor ter um conhecimento mais 

aprofundado sobre as características de cada um. 

Durante todo o ano, tentei transmitir-lhes a importância de respeitar para ser 

respeitado, que por mais e simples que pareça, tem uma grande influência no processo 

ensino/aprendizagem.  

Foi relevante para mim tomar consciência de que o professor deve efetivamente 

ser um líder, orientando os alunos para o seu desenvolvimento global e total, permitindo-

lhes a exploração máxima das suas capacidades. 

O meu conhecimento acerca de uma turma tornou-se superior assim como a 

forma de olhar para ela, aprendi que dependendo dos alunos que as constituem e as 

dificuldades deles, temos de adotar estratégias para os cativar não só à modalidade 

mas também à nossa maneira de ser. A prática contínua das aulas deu-me a 

oportunidade de me conhecer melhor, de adquirir mais conhecimentos que desconhecia 

acerca do ensino-aprendizagem e ainda de desfazer algumas dúvidas. 
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2.3 – Relações desenvolvidas com a comunidade escolar 

Saliento o papel dos vários intervenientes na viabilização deste relatório 

nomeadamente as relações desenvolvidas com o pessoal docente e não docente, 

incluindo conselho executivo, professores orientadores e colega de estágio, no sentido 

de estabelecer um bom ambiente de trabalho e desenvolvendo uma boa dinâmica de 

grupo visando um percurso eficaz (Albuquerque, Graça & Januário 2005, cit. por 

Carneiro, 2014). 

 

2.3.1. Conselho Executivo 

Relativamente ao Conselho Executivo, deixo desde já o meu profundo 

agradecimento por demonstrar sempre enorme simpatia e colaboração em todas as 

tarefas realizadas, disponibilizando-se sempre perante todo o apoio solicitado e 

interessando-se sobre o que estava a ser feito e como estava a correr. 

Em todas as atividades propostas pelo núcleo de estágio, o conselho executivo 

autorizou sempre a realização de todas, proporcionando ainda excelentes condições 

para que se desenrolassem com sucesso. 

 

2.3.2. Corpo docente 

A relação estabelecida com os outros professores da escola foi muito importante 

para o desenvolvimento enquanto professor. Desde do início, sempre me puseram à 

vontade para trocar ideias, partilhar opiniões e se necessário contar com a sua 

colaboração em alguma atividade extra.  

 

2.3.3. Grupo de Educação Física 

Após a primeira reunião, ficou bem evidenciada a disponibilidade de todos os 

colegas de educação física para colaborar e ajudar os estagiários em tudo que fosse 

necessário. Através da sua experiência e amizade possibilitaram-me uma rápida e fácil 

integração e compreensão de todo o funcionamento da escola e da disciplina, 

transmitindo-me maior segurança, facilidade e dinâmica no trabalho desenvolvido ao 

longo deste ano letivo. Deixo o meu agradecimento a todos, pelo carinho que me 

manifestaram e a “força” que constantemente me incutiram. 

 

2.3.4. Auxiliares de Ação Educativa 

Os auxiliares de ação educativa desta escola, mostraram-se sempre bastante 

recetivos a qualquer dúvida minha. Foram sempre extraordinariamente acessíveis e 
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colaborantes com o núcleo de estágio sempre que solicitados, especialmente, nos 

eventos por nós organizados. De salientar a competência, alegria, disponibilidade e 

extrema simpatia do Sr. Augusto (funcionário do pavilhão) da D. Glória também ela 

funcionária do pavilhão e do Sr. Miguel (funcionário da reprografia).  

3. O Orientador e o Supervisor 

O orientador de estágio acaba por ser o principal interveniente no processo 

formativo dos estagiários responsabilizando-se pelo visionamento da prática 

pedagógica com a finalidade de proporcionar ao futuro professor uma prática docente 

de qualidade, num contexto real (a Escola) que permita desenvolver as competências e 

atitudes necessárias a um desempenho consciente, responsável, eficaz e competente 

(Albuquerque, Graça & Januário, 2005). 

Relativamente ao professor orientador Paulo Soares, foi sempre uma peça 

crucial ao longo de todo este ano de estágio, demonstrando-se disponível para qualquer 

tipo de ajuda e apoio criando uma relação muito próxima e um ótimo ambiente de 

trabalho. 

Assim, é importante realçar a competência profissional e humana, salientando a 

excelente relação que manteve connosco desde do primeiro dia e a forma como sempre 

nos apoiou e defendeu em todas as situações. Explicou-nos que existem várias formas 

de defrontar os problemas e de os solucionar o que foi bastante importante para nos 

ajudar a ultrapassar as dificuldades surgidas. 

Relativamente ao supervisor da UTAD a professora Isabel Gomes mostrou-se 

sempre disponível, transmitindo-nos metodologias e conhecimentos logísticos, o que 

nos permitiu realizar um bom trabalho.  

 

4. O Núcleo de Estágio 

O núcleo de estágio de educação física da Escola EB 2,3 de Vidago é composto 

por dois elementos: Diogo Oliveira e eu próprio, Jorge Carneiro. 

Já nos conhecíamos bem uma vez que estudamos juntos desde o 10º ano e 

como percorremos todo este percurso juntos, foi de comum acordo estagiarmos na 

mesma escola.  

Grande parte das tarefas realizadas durante todo o ano foram desenvolvidas 

individualmente excetuando as atividades realizadas pelo núcleo como, o Dia do 

Desporto Adaptado, a Ação de Informação e criação de um Blogue para o Grupo de 

Educação física. Foi bastante gratificante trabalhar em grupo, uma vez que a dedicação 

e colaboração de ambos foi determinante para o sucesso do nosso trabalho enquanto 

núcleo de estágio.   
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5 – Organização e Gestão do Ensino e da Aprendizagem 

5.1- Conceção 

O orientador de estágio propôs, no início do ano que, em conjunto com o meu 

colega Diogo Oliveira, analisássemos alguns documentos diretamente relacionada com 

a atividade do docente, como os programas da disciplina, o projeto educativo da escola, 

o plano anual de atividades e os objetivos essenciais, definidos pelo agrupamento da 

disciplina. Após esta análise foi-me possível compreender o sistema atual da escola e 

o modo como deveria planear o meu ano letivo. 

A realização desta análise foi fundamental para a minha integração e para o meu 

trabalho posterior. 

 

5.2 - Planeamento 

Numa primeira instância, de modo a conhecer mais profundamente os alunos da 

turma que ia lecionar, apliquei um questionário que me permitisse a elaboração do 

estudo de turma. Alguns destes dados, como por exemplo, os que me permitiram traçar 

algumas estratégias a aplicar nas aulas bem como a caraterização da turma. O estudo 

de turma elaborado foi, de facto, bastante importante para mim e numa fase mais 

avançada, igualmente para o meu colega de estágio. Assim sendo posso considerar 

que este trabalho é bastante importante, pois permite-me adaptar a minha atuação ao 

conhecimento que possuo dos alunos, logo vou realizar um trabalho mais consciente e 

adaptado às necessidades de cada um. 

A elaboração de unidades didáticas e planos de aula é uma das principais tarefas 

do planeamento do professor de educação física. Durante todo o ano de estágio, 

juntamente com o meu colega de estágio elaboramos bastantes Unidades Didáticas em 

que no início as dificuldades eram algumas mas que foram facilmente ultrapassadas 

nas restantes. Segundo Aranha (2004), os planos de aulas deve incluir: escola de 

lecionação, professor responsável, data e hora da aula, ano e turma a que a aula vai 

ser lecionada, nº de aula a que corresponde e respetiva unidade didática, instalação 

onde a aula vai ocorrer, objetivos específicos que se pretendem atingir, função didática, 

conteúdos a lecionar, objetivos operacionais, e por fim material necessário. Para além 

desta constituição introduzi ainda nos meus planos informações que na minha 

perspetiva eram úteis para o auxílio da minha atuação nas aulas, a representação 

gráfica de cada um dos exercícios, os critérios de êxito para cada exercício, a descrição 

e o tempo de cada exercício, e por fim um pequeno balanço da aula lecionada. 

Na elaboração das aulas, fiz um plano cuidado e orientado para as várias 

situações de aprendizagem. De modo a fazer com que os alunos se envolvessem nas 
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atividades mantive sempre presente alguns jogos lúdicos de forma a motiva-los para a 

sua participação. De salientar que devido a orientações feitas pelo Professor Paulo 

Soares a minha evolução no processo de preparação e elaboração das aulas foi notória. 

Para combater as dificuldades dos alunos, tentei sempre ir ao encontro das 

características da turma, implementando variáveis de fácil aplicação de modo a diminuir 

a complexidade das tarefas. 

No final de cada Unidade Didática, tive sempre a preocupação de fazer um 

balanço, em que visava a minha atuação enquanto professor e também na dos alunos. 

Questionava ainda os alunos sobre quais as tarefas da aula que mais gostaram, com o 

objetivo de fazer eventuais alterações no futuro, com o intuito de elevar a qualidade das 

minhas competências de ensino e alterar estratégias, fazendo assim chegar a matéria 

aos alunos de forma mais eficiente.  

5.3 - Realização 

Inicialmente, surgiram algumas preocupações acerca da capacidade que teria 

em lecionar e como haveria de lidar com um grupo de alunos. Após alguns percalços 

iniciais, talvez devido a algum nervosismo por não saber se conseguiria passar a 

mensagem pretendida aos alunos, consegui com sucesso ultrapassar essas 

dificuldades. Apercebi-me ainda que à medida que ia lecionando ia aprendendo sempre 

algo novo, entendendo assim que um professor está sempre em constante 

remodelação. Estas aprendizagens proporcionaram uma enorme evolução das minhas 

capacidades enquanto professor. 

O contato com os alunos revelou-se uma experiência muito gratificante e 

enriquecedora, principalmente a partir do primeiro contato, na apresentação das normas 

gerais de funcionamento da disciplina, realçando aspetos mais importantes para o 

funcionamento das aulas.  

No processo de ensino/aprendizagem, rentabilizar ao máximo o tempo potencial 

de aprendizagem, como forma de elevar o tempo de empenho motor dos alunos foi um 

dos aspetos que tentei manter presente em todas as aulas. Dialogando com o 

orientador, percebi quais as estratégias de abordagem dos diversos conteúdos nas 

várias matérias, que levavam à redução da existência de tempos “mortos”.  

Desde o inicio, procurei ter cuidado com vocabulário utilizado, tornando-me uma 

referência para a turma, de modo a poder comunicar com eles sendo facilmente ser 

compreendido, diminuindo assim, o tempo “gasto” em explicações. No processo de 

ensino das modalidades lecionadas, procurei aplicar exercícios com progressões, 

utilizando inicialmente exercícios básicos de fácil compreensão e posteriormente 

aumentei o nível de dificuldade dos mesmos. Relativamente à componente teórica, era 
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feita uma apresentação no início de cada unidade didática com todos os conteúdos que 

iriam ser abordados da modalidade para uma posterior aplicação na parte prática. 

Procurei utilizar sempre tarefas, métodos e estratégias diferenciadas de forma a 

promover o ensino diversificado. O processo de ensino que promovi passou também 

pela responsabilização dos alunos pelo seu próprio sucesso e evolução, procurando 

estar atento às suas respostas, incentivando e corrigindo as suas execuções.  

Durante todo o ano fui auxiliado pelo orientador, que me fez uma observação 

sistemática realizada em todas as aulas, onde analisou o controlo que tinha sobre a 

turma, a gestão e organização do espaço, material, alunos e tarefas propostas. 

Esta, foi uma fase bastante importante pois, verifiquei em todos os aspetos, uma 

elevada evolução das aulas que lecionei, que com o passar do tempo foram 

melhorando, evidenciado uma melhoria constante das minhas capacidades. 

No fim de cada aula, procurei refletir sobre os pontos que mais a marcaram. 

Segui uma linha orientadora que incluía a minha prestação, a dos alunos e os aspetos 

relacionados com o desenrolar da aula, estipulando estratégias para as aulas seguintes, 

no sentido de melhorar a minha atividade e as condições de aprendizagem. Senti uma 

evolução gradual das minhas capacidades de reflexão, desde as primeiras aulas, em 

que só registava os aspetos mais marcantes. Penso que já sou capaz de, refletir sobre 

a aula dada e analisa-la com qualidade. Penso que com esta capacidade vou poder 

continuar a evoluir, mesmo sem o auxílio do meu orientador, supervisor e colega de 

estágio. 

 

5.4 - Avaliação 

Segundo Ribeiro (1999) a avaliação é um processo que deve acompanhar o 

progresso do aluno, ao longo do seu processo de aprendizagem, identificando o que já 

foi alcançado e tentando encontrar as melhores soluções para as dificuldades sentidas, 

podendo-se reformular o ensino e aumentar a sua qualidade. Assim, a avaliação incide 

sobre o desempenho do aluno e, até, sobre o plano de ação do professor, estando 

intrinsecamente ligada ao processo pedagógico. 

O processo de avaliação, possuindo a finalidade de classificar os alunos, foi 

utilizado por mim essencialmente no controlo do ensino e aprendizagem, em busca dos 

melhores resultados e na promoção de condições melhoradas de aprendizagem. 

A avaliação diagnóstica foi realizada na primeira aula do início de cada unidade 

didática. Os dados recolhidos permitiram-me ficar com uma ideia do nível geral da 

turma, foi-me possível detetar quais os alunos que necessitavam de uma atenção mais 

individualizada. Desta forma, foi-me possível planear e realizar um trabalho mais 
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adaptado às características da turma, atendendo às necessidades e dificuldades dos 

alunos. 

A avaliação formativa aconteceu, ao longo de todo o ano, sendo efetuada 

durante as aulas. Esta avaliação permitiu-me regular o processo de ensino e 

aprendizagem, devido às indicações que observava relativas às adaptações que 

importava efetivar. Possibilitou-me ainda, informar os alunos dos seus erros, dando-lhes 

as orientações necessárias para a sua correção e evolução.  

A avaliação sumativa, que já estavam introduzidos nas respetivas U.D foi 

aplicada no final de cada período, foi complicada, pois implica acrescida 

responsabilidade. A escala utilizada para avaliar os alunos, permite situar o aluno onde 

merece.  

Os dados recolhidos, foram alvo de uma análise reflexiva a fim de averiguar 

acerca da qualidade da minha intervenção, métodos e estratégias, e da necessidade de 

criar alterações no processo de ensino com vista ao sucesso. 

6- Atividades Extracurriculares 

Relativamente a este ponto, penso que os objetivos foram alcançados e 

ultrapassados, já que, participamos e organizamos, em colaboração com os nossos 

colegas, eventos de dimensões e importância relevante para os alunos e para a escola. 

Visto que a escola, assume um papel importante na formação do indivíduo, 

posso considerar que as atividades extracurriculares, organizadas pelo grupo de 

educação física, são importantes não só na formação motora dos alunos, como também 

na integração e inter-relação pessoais dos alunos na sociedade. 

As atividades extracurriculares desenvolvidas ao longo do ano foram delineadas 

com o objetivo de possibilitar que todos os intervenientes da comunidade escolar 

usufruíssem de experiências diversificadas e do contato com os interesses de cada um, 

de aumentar os seus conhecimentos sobre os temas em discussão e criar um clima 

favorável ao bom relacionamento entre a escola e a comunidade em geral. 

Essencialmente, procurámos promover iniciativas que fossem do proveito de todos, 

especialmente dos alunos. 

Estas atividades são bastante pertinentes na forma como complementa a nossa 

formação profissional. Além de ter responsabilidade na formação motora e cognitiva dos 

alunos é também responsável pelas suas formações educativas, morais e sócio afetivas, 

com o objetivo de torná-los cidadãos dignos e respeitáveis. 

É neste âmbito que se inserem então as atividades relacionadas com o meio, 

que ajudamos a organizar e a realizar, como o Corta Mato, Dia do Desporto Adaptado 

e o torneio de golf. 
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6.1. Atividade Realizada pelo Núcleo de Estágio 

Relativamente às atividades, o nosso núcleo de estágio organizou e participou 

no Dia do Desporto Adaptado e na Ação de Informação “Bullying em contexto 

escolar”. 

 

Dia do Desporto Adaptado 
 

No dia 26 de Março de 2014, realizou-se na Escola EB 2,3 de Vidago o Dia do 

Desporto Adaptado que contou com a presença de 47 alunos do 2º e 3º ciclo. Esta 

atividade teve como principal objetivo dar a oportunidade a todos os alunos de conhecer 

e praticar desporto de uma forma um pouco diferente da qual estão habituados, uma 

vez que as modalidades que foram praticadas foram Voleibol sentado e Boccia. 

As modalidades acima referenciadas estão inseridas no Desporto Adaptado, 

sendo que o Voleibol sentado é direcionado para pessoas amputadas dos membros 

inferiores e o Boccia para pessoas maioritariamente com Paralisia Cerebral. 

A atividade teve início às 14h, com a reunião dos alunos no pavilhão desportivo 

da escola. Inicialmente houve uma breve introdução das modalidades que iam ser 

praticadas, organizamos os alunos por equipas e direcionamo-los para os respetivos 

campos. Momentos antes de se iniciarem os jogos eram explicadas as regras básicas 

de cada modalidade, mais concretamente infrações e pontuações. Cada jogo tinha 

duração de 10 minutos, no final de cada jogo, existia uma rotação entre os campos de 

modo a que fosse possível a todos praticar várias vezes as duas modalidades. 

No final da atividade era explícito em alguns alunos maior sensibilidade em 

relação ao desporto adaptado e a quem o pratica, uma vez que ao realizarem a atividade 

perceberam as dificuldades existentes que esta prática implica. Foi ainda notório o 

interesse por parte dos alunos em saber mais acerca das modalidades abordadas, 

questionando várias vezes os Professores. 

Ação de Informação “Bullying em contexto escolar” 
 

No dia 28 de Maio de 2014, realizou-se na Escola EB 2,3 de Vidago a ação de 

informação sobre, Bullying: “Contexto Escolar” que contou com a presença de 40 alunos 

do 2º e 3º ciclo e 4 professores e desde já agradecemos mais uma vez a sua presença. 

Esta atividade teve como principal objetivo dar a oportunidade a todos os alunos de 

conhecer a realidade do bullying, os tipos, as formas, os intervenientes e as estratégias 

para acabar como bullying. A ação de informação teve início às 14h, com a reunião 

dos alunos no auditório da escola. Inicialmente houve uma breve introdução daquilo que 

iria ser abordado, posteriormente houve uma explicação sobre o que é o bullying e tudo 

aquilo que nele está explicito, transmitimos também um vídeo de um depoimento real. 
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No final da atividade era explícito em alguns alunos maior sensibilidade em relação ao 

bullying, uma vez que perceberam esta realidade. Foi ainda notório o interesse por parte 

dos alunos em saber mais acerca deste tema o que gerou uma pequena discussão 

saudável. 

7- Dificuldades sentidas e Estratégias adotadas 

No decorrer do ano de estágio surgiram algumas dificuldades que foram sendo 

colmatadas e corrigidas com o maior número de aulas lecionadas, através das 

sugestões feitas pelo orientador e pela pesquisa individual realizada.  

Grande parte das dificuldades foram sentidas essencialmente no 1º período, 

talvez devido à falta de experiência na área da lecionação poderá justificar algumas das 

inseguranças e dificuldades sentidas. Para combater estas dificuldades, penso que 

seria benéfico os estagiários começarem a lecionar sem serem avaliados de modo a 

corrigir erros mais comuns e afastar aquele “nervosinho” inicial por ser a primeira vez 

que estão a lecionar numa escola. 

 No 2º período a minha principal preocupação foi sem dúvida ter de lecionar a 

modalidade de ginástica, pois esta é uma modalidade propicia a lesões caso não se 

faça um bom aquecimento, não se execute bem o movimento e a ajuda não seja bem 

realizada.  

De referir ainda, que a modalidade não agradava à maior parte dos alunos o que 

levava ao pouco empenhamento nas tarefas, isso fez-me repensar a forma como estava 

a lecionar aquela modalidade. Foi então que introduzi exercícios de aquecimento mais 

dinâmicos relacionados com a ginástica e com parte competitiva que suscitou uma maior 

motivação por parte dos alunos. Implementei progressões para que fosse mais simples 

aos alunos a realização dos exercícios, para que todos conseguissem os objetivos 

pretendidos com o intuito de aumentar a sua autoestima e autoconfiança, melhorando 

desta forma o empenho e dedicação da turma na modalidade e consequente 

desempenho final. 

A dificuldade na criação de tarefas adequadas foi muitas das vezes solucionada 

com a ajuda das reflexões seguidas à aula, presididas pelo professor orientador e colega 

de estágio. Com esta ajuda foi mais simples fazer uma autocritica e assim solucionar os 

problemas e dificuldades sentidas. 

8- Desenvolvimento Profissional 

A formação de um professor não termina no final do ano de estágio, nem passa 

unicamente por saber planificar convenientemente as aulas. Este trabalho diário tem de 

ser suportado por uma formação contínua ao nível da sua participação em ações de 

formação, seminários e organização de atividades. Estas atividades e ações permitem 
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a evolução enquanto formadores, preparando o professor para novas formas de pensar 

a educação, de planeamento, de adequação. 

 Tenho uma grande vontade de aprender cada vez mais, procurando melhores 

soluções para que o aluno nunca deixe de estar motivado e se sinta bem nas aulas de 

educação física.  

Em contexto real de ensino, percebi que existe uma necessidade de valorizar a 

minha formação, não me limitando aos conhecimentos adquiridos na universidade. 

As competências de um professor advêm dos seus conhecimentos, 

capacidades, hábitos e habilidades, logo é essencial que este possua uma cultura e 

formação intelectual ricas e esteja constantemente a acompanhar as evoluções que se 

vão processando nos diversos domínios da sua atividade. 

É, então, essencial que haja uma pesquisa de conhecimentos atualizados sobre 

as diferentes modalidades, as formas de abordagem, métodos de ensino e avaliação, 

ao longo do seu exercício profissional. 

Deve-se olhar para a formação contínua como um instrumento poderoso de 

valorização pessoal, profissional e de progressão na carreira docente. Considero-a 

assim, um pressuposto fundamental no enriquecimento dos meus conhecimentos, 

capacidades e das minhas metodologias de ensino, bem como da minha cultura geral. 

 

“Um professor é a personificada consciência do aluno;  

confirma-o nas suas dúvidas; explica-lhes o motivo de sua 

 insatisfação e lhe estimula a vontade de melhorar”. 

Thomas Mann (1900) 
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CCOONNCCLLUUSSÃÃOO  

Posso agora concluir, que foi um ano repleto de novas experiências, que me 

fizeram crescer enquanto pessoa e adquirir, claramente, mais conhecimentos acerca da 

minha profissão. Considero-me assim, preparado, para incorporar o corpo docente de 

uma qualquer escola, de forma consciente e segura. 

Ao longo de todo o ano, sinto que fui evoluindo, considerando que o trabalho que 

desenvolvo agora tem maior consistência e qualidade e passei a atuar de forma mais 

liberta e com criatividade. Sinto-me mais ágil, competente e com grande capacidade de 

decisão, no sentido em que me sinto capaz de desenvolver qualquer tipo de projeto no 

âmbito escolar. 

Deixo ainda o meu profundo agradecimento pela orientação dada ao meu 

estágio. O supervisor mostrou-se sempre disponível para ajudar com as dúvidas, que 

foram surgindo. Relativamente ao orientador, penso que foi a pessoa certa para me 

ajudar a evoluir de forma simples e objetiva. A calendarização constante das tarefas 

permitiu ter um ano organizado. 

Considero que consegui cativar os meus alunos, definindo ainda o meu próprio 

estilo de ensino. Aprendi também que um bom professor, para além de ensinar, deve 

procurar aprender constantemente. Sinto-me seguro e confiante em relação às minhas 

competências e convencido de que irei desenvolver um bom trabalho futuro. 

Chego ao fim do estágio pedagógico, com a certeza de que dei o melhor e tudo 

fiz para construir bases que me permitam vir a ser um professor competente e exemplar. 
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CCAAPPIITTUULLOO  IIII  ––  AAÇÇÃÃOO  DDEE  IINNFFOORRMMAAÇÇÃÃOO  ––  BBUULLLLYYIINNGG  EEMM  

CCOONNTTEEXXTTOO  EESSCCOOLLAARR  

 

Introdução 

No presente capítulo apresento o documento de apoio à Ação de Informação 

“Bullying: Contexto Escolar”, no âmbito do 2º ano do Mestrado em Ensino da Educação 

Física nos Ensinos Básico e Secundário da Universidade Trás-os-Montes e Alto Douro.  

Esta Ação de Informação foi elaborada pelo Núcleo de Estágio e decorreu no 

auditório da Escola EB 2,3 de Vidago no dia 21 de Maio de 2014 pelas 14 horas. Esta 

ação de informação era destinada a todos os alunos e professores. 

 O principal objetivo desta ação de informação era dar a conhecer aos alunos a 

realidade existente nas escolas Portuguesas e alerta-los para as consequências que o 

Bullying pode causar numa pessoa. 

Posto isto, o meu colega de estágio Diogo Oliveira, explicou numa primeira 

instância o que é o Bullying e qual a sua origem, referiu quais as suas características, o 

cenário em que ocorre, as formas e os tipos de Bullying. De seguida, enumerei também 

os intervenientes e expus o perfil de cada um referindo ainda os efeitos causados tanto 

nas vítimas como nos agressores. 

Por fim, procedo à demonstração de alguns dos sinais de alerta existentes tanto 

nas vítimas como nos agressores, referi algumas formas de atuação e apontei ainda 

algumas estratégias no combate ao Bullying.  
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Intervenientes no Bullying 

No bullying identificam-se claramente os seguintes protagonistas: o agressor que 

comanda o grupo; os seguidores que reforçam o bullying e estimulam o comportamento 

do agressor; as testemunhas que apenas observam o bullying; os defensores – aqueles 

que ajudam as vítimas; as vítimas são o objeto das agressões; as bully-victims são 

crianças e/ou adolescentes que atuam tanto como vítimas quanto como agressores. 

(Barros, Carvalho, & Pereira, 2009) 

Agressores 

Boulton (1999) refere que há um conjunto de fatores que fundamentam a 

tendência para a prática ou sujeição ao bullying. Assim, os agressores caracterizam-se 

por apresentarem: problemas emocionais ou problemas de aprendizagem; sentimentos 

de impotência para resolverem os problemas do dia-a-dia; consciência dos atos de 

bullying; prática do bullying como o objetivo de humilhar o outro para sentirem 

poder/controlo; pouca tolerância à frustração; pouca persistência; inexistência de 

perspetiva de futuro; sentimentos de infelicidade relativamente à escola; envolvimento 

em comportamentos de risco para a saúde (tabaco, álcool e drogas) e, por fim, tenderem 

a pertencer a famílias destruturadas. 

Num estudo realizado por Silva (2012), em que a amostra foi de 265 alunos, 

sendo 125 do sexo masculino e 140 do sexo feminino, na identificação dos agressores, 

constatou que 46,15% dos alunos vítimas de agressões, referem que o agressor foi um 

rapaz, e 53,85% dizem que o agressor ou agressores eram da mesma turma. 

 

Tabela 1: Identificação dos Agressores 

 

 

 

 

 

Silva (2012) 

Formas como atuam 

Relativamente à forma como atuam, os agressores não se limitam a apenas uma 

única forma de agir para com as vítimas. Alguns são violentos, abusam do poder 

utilizando a força, enquanto outros são manipuladores, sedutores até atingirem os seus 
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objetivos. Com isto, quando se fala no agressor associamos a alguém com força física, 

com maior porte físico em relação à vítima. No entanto há outros perfis, que mostram 

ser pessoas agradáveis, atenciosas, mostram preocupação relativamente ao outro, e 

são estes que manipulam os seus pares para atingirem outros objetivos como, extorquir 

dinheiro dos colegas ou pedindo dinheiro em troca da sua amizade. (Pereira, Iossi Silva, 

& Nunes, 2009). 

 

Vitimas 

As vítimas possuem um conjunto de indicadores que as tornam vulneráveis em 

relação ao agressor, fundamentalmente: características de personalidade (sinceridade, 

timidez, introversão, etc; ser novo na turma ou na escola e ter poucos amigos, ser 

bastante protegido pelos pais; pertencer a grupos e ter interesses diferentes da maioria 

(religiosos, étnicos, etc); possuir características físicas que os diferenciam da maioria; 

possuir necessidades educativas especiais; usar roupas desadequadas à sua idade; ter 

problemas de saúde (asma, bronquite, alergias, diabetes, problemas de pele, etc). 

(Boulton, 1999) 

Segundo um estudo já referido em cima realizado por Silva (2012), relativamente 

aos alunos que são simultaneamente vitimas e agressores, verificou uma percentagem 

de 5,26%, sendo que 3,16% dos alunos são do sexo masculino e 2,10% do sexo 

feminino. 

Tabela 2: Agressores e Vitimas 

 

 

 

 

 

Silva (2012) 
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Testemunhas/Defensores 

Num estudo realizado por Almeida (2012), em que a amostra foi de 75 alunos, 

podemos constatar que 32% dos alunos revelaram que não fariam nada quando 

assistissem a uma agressão. Assim sendo concluímos que é necessária uma 
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intervenção no sentido de mentalizar os jovens que, como testemunhas, podem “fazer 

parte da solução ou do problema do bullying” (Beane, 2008). 

Tabela 3: Presença numa Agressão 

 

 

 

 

 

 

 
Almeida (2012) 

 

Efeitos nas vítimas e nos agressores 

Por vezes, o bullying tem consequências profundamente negativas, e até 

irreversíveis nas vítimas. Todas as crianças que sofrem de bullying correm o risco de 

não superar totalmente os danos sofridos. O crescimento dessas crianças pode ser 

penoso, ao crescerem com sentimentos negativos, com baixa autoestima, podendo 

numa fase adulta ter sérios problemas de relacionamento interpessoal.   

 Os agressores de bullying poderão carregar para a vida adulta comportamentos 

antissociais, adotando atitudes agressivas no seio familiar ou no local de trabalho. Os 

agressores normalmente sentem-se confortáveis quando são o centro das atenções, 

considerando em qualquer circunstância que todos devem realizar as suas vontades. 

Griffin & Gross (2004) defendem que para os autores de bullying as consequências 

podem ser desastrosas, com o envolvimento em situações de violência, delinquências 

ou outros crimes de maior dimensão. Segundo Nogueira (2005) as testemunhas 

sentem-se afetadas pelo ambiente de tensão e ansiedade, tornando-se inseguras e 

temerosas de que possam ser as próximas vítimas.   

 

 

Atuação e Sinais de Alerta 

No combate ao bullying os professores e os pais são fundamentais na ajuda às 

vítimas, aos agressores e às testemunhas na superação do bullying e a reencontrar o 

equilíbrio e o bem-estar.         



 

26 
 

 É fundamental que os pais e os professores estejam atentos aos sinais de alerta 

que possam ser evidenciados pelos agredidos e pelos agressores, nomeadamente: 

evitar contatos socias e apresentar sentimentos de isolamento e vontade de estar 

sozinho, ser vítima de violência, apresentar sentimentos de estar a ser atormentado ou 

perseguido, apresentar sentimentos de rejeição, apresentar súbito e fraco desempenho 

escolar e demonstrar baixo interesse pela escola, expressar violência em textos escritos 

e em desenhos, ter momentos de raiva descontrolada, revelar padrões de 

comportamento de ataque e de intimidação; ter um historial de problemas disciplinares; 

ser intolerante para com as diferenças e atitudes preconceituosas; fazer parte de grupos 

com fins duvidosos. Ao detetarem os sinais acima descritos, as famílias e as escolas 

devem reunir de imediato de forma a encontrar soluções (Barros, Carvalho, & Pereira, 

2009). Devido a todos estes factos os pais devem rever as suas convicções 

relativamente ao bullying. Em muitos casos, os pais, involuntariamente não têm uma 

perceção clara do que é o Bullying. 

 

Estratégias para eliminar o Bullying 

Existem algumas estratégias que podem e devem ser usadas pelas vítimas para 

reduzir ou eliminar o bullying. Assim sendo a vítima deve agir de forma confiante, evitar 

os agressores e os locais onde estes costumam estar, contar o que se está a passar a 

algum adultos e aos amigos/familiares, ser assertivo, permanecer calmo e muito 

importante estar sempre em grupo. (Nogueira 2005) 
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Conclusão 

O bullying é um dos temas de maior impacto na vida emocional das crianças e 

trata-se de um problema que todas as pessoas vivenciaram de forma direta ou indireta, 

em determinada circunstância das suas vidas. (Griffin & Gross 2004) 

 Como as crianças passam a maior parte do seu tempo na escola, este torna-se 

um local, propício à ocorrência de bullying, sendo mesmo em contexto escolar que a 

taxa de ocorrência de Bullying é mais alta. (Barros, Carvalho, & Pereira, 2009) 

 Assim sendo, é importante que se proporcionem vários movimentos e ações 

informativas como estas para elucidar não só as crianças ou adolescentes mas também 

pais e professores acerca desta realidade, promovendo assim o combate ao Bullying 

dando a conhecer as várias formas de atuação e prevenção. 
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