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RESUMO 

 

 

 

A supervisão/Orientação de estágio, é uma condição de ação que nos proporciona 

vivenciar momentos de constante aprendizagem e evolução. Neste estudo, temos como 

principal propósito, aprofundar conhecimentos que nos levem a exercer a função de 

supervisão com mais rigor e competência.  

É do senso comum que avaliar não é tarefa fácil e que deve ser um processo metódico, 

bem planeado, organizado e o mais objetivo possível. Partindo deste pressuposto, o presente 

relatório pretende demonstrar a forma como procedemos na orientação e avaliação dos 

estagiários, e todas as dúvidas que sentimos ao longo de todo este processo onde a observação 

é um fator determinante. 

Assumindo a função de Orientadora, iniciámos todo o processo tendo por base os 

documentos orientadores fornecidos pela UTAD, tendo como pilar de ação a nossa formação 

teórico-prática adquirida, aleada à nossa experiência profissional. 

Procurámos desde o início assumir a postura de elo de ligação com a comunidade 

educativa, colaborando e incentivando, para que a busca do sucesso pedagógico através de 

uma reflexão constante, seja uma realidade. 

A estreita ligação estabelecida com os conselhos de turma, os diretores de turma e o 

grupo disciplinar, através da participação em reuniões, permitiu-lhes obter mais 

conhecimentos e adequar melhor as estratégias. 

A autonomia que lhes foi concebida, permitiu-lhes pôr em prática novas ideias, 

cometer erros e refletir sobre eles, pois só assim foi possível melhorar e adequar as estratégias 

à turma e aos alunos em particular. 

Dentro das minhas possibilidades, estive sempre disponível ao diálogo, à troca de 

ideias, de experiências e saberes, ao aconselhamento e à reflexão. 

A reflexão sistemática do professor, assume um papel fundamental no 

desenvolvimento de uma nova compreensão do seu ensino. É através da reflexão e da troca de 

conhecimentos que todos nós evoluímos e que a nossa ação pedagógica se torna mais rica e 

eficaz. 

 

PALAVRAS - CHAVE: Estágio, Supervisão, Reflexão, observação, avaliação. 

 

 

 



 

III 

 

ABSTRACT 

 

 

The apprenticeship supervision / leading, is a condition action which allows us to experience 

moments of constant learning and evolution. In this study, we have as main purpose, to 

advance knowledge that lead us to put into practice the supervision role more accurately and 

competently. 

 It is common sense that is no easy task to assess and that it should be a methodical, 

well planned, organized and the most objective as possible. Under this assumption, this report 

seeks to show how we proceed in guiding and assessing trainees, and all the doubts we feel 

throughout this process where the observation is a key factor. 

Assuming the role of advisor, we started the whole process based on the guidance 

documents provided by UTAD, having as a pillar our theoretical and practical training as well 

as our experience. 

We tried from the beginning to assume the posture of a link with the educational 

community, helping and encouraging, so that the search for pedagogical success through 

constant reflection, is, in fact, a reality. 

The close link with the other teachers from the same class, the class representative and 

group colleagues, through participation in meetings, allowed them to get more knowledge and 

better matching of strategies. 

The autonomy that they were conceived, allowed them to implement new ideas, make 

mistakes and reflect on them, because only then we were able to improve and adapt strategies 

to that class and specific students. 

Within my possibilities, I was always open to dialogue, to the exchange of ideas, 

experiences and knowledge, to advice and reflection. 

A systematic analysis of the teacher plays a key role in developing a new 

understanding of their teaching. It is through reflection and exchange of knowledge that we 

all evolved and that our pedagogical action becomes richer and more effective. 

 

 

KEY - WORDS: Apprenticeship, Supervision, Reflection, observation, evaluation 
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INTRODUÇÃO 

O Estágio Pedagógico, entendido como um processo através do qual todos os 

conhecimentos e experiências teórico-práticas são integrados na prática real da profissão 

docente, realiza-se através da colaboração das Escolas Básicas e Secundárias, com a 

Universidade. Esta prática real consiste no cumprimento e desenvolvimento de atividades a 

realizar na e sob a Supervisão dos Orientadores da Escola e da Universidade.  

É sabido que a orientação de professores Estagiários se caracteriza por uma dimensão 

reflexiva muito importante e que deve ser norteada sob perspetivas viradas para resultados a 

longo prazo ao nível da formação dos professores, no que se refere ao seu comportamento, 

capacidade de adaptação e mudança. 

Como professora, entendemos que a atuação do supervisor deve ser no sentido de 

proporcionar ao professor estagiário o tempo e o espaço necessários à reflexão, individual e 

coletiva, relativamente à sua própria prática.  

   Para além do auxílio prestado relativamente às planificações e à sua ação didática, é 

importante para o supervisor, conhecer cada professor estagiário como um ser individual que 

por esse facto tem a sua própria identidade e consequentemente uma forma de ser e agir 

peculiar.  

É fundamental que o supervisor e o professor assumam um compromisso com o 

ensino, cuja qualidade passa a ser, também, resultante da relação recíproca e solidária entre si. 

A realização deste estudo tem por base a nossa experiência profissional como 

supervisora/orientadora pedagógica de professores estagiários, da Licenciatura em Educação 

Física e Desporto Escolar da UTAD, na Escola Secundária de S. Pedro. Visa descrever os 

procedimentos da orientação de estágio, nessa escola com turmas do 8º, 11º e 12º anos.  

Orientamos este trabalho segundo uma metodologia qualitativa com recurso a métodos 

descritivos. A fonte direta dos dados é o ambiente natural da escola, o contacto com os 

estagiários, alunos, professores e restante comunidade educativa. 

 Neste trabalho podemos verificar que o estágio pedagógico surge como um momento 

fundamental enquanto processo de transição do aluno para professor, conjugando-se aí fatores 

importantes a ter em conta na formação e desenvolvimento do futuro professor, entre os quais 

se salientam o contacto com a realidade de ensino tendo como fator central a ação educativa 

do aluno estagiário e a mediação de todo este processo, supervisão/orientação do estágio.  
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Como Supervisora Pedagógica, preocupa-nos a forma como os alunos estagiários se 

comportam relativamente à sua ação como docentes, à sua integração na comunidade escolar 

e com o seu supervisor. O nosso objetivo final é o de nos moldarmos às necessidades e 

expectativas dos estagiários no sentido de lhes proporcionar um estágio rico e produtivo, que 

possa contribuir para o seu sucesso pedagógico. Deste modo também nós estaremos a 

aprender a ser melhores profissionais no ensino. 

 Assim, este trabalho encontra-se organizado da seguinte forma: no capítulo dois  o 

estudo recairá numa fundamentação teórica, assente numa revisão de literatura de forma a 

perceber o que é a supervisão pedagógica, as suas vertentes e a forma como deve ser 

realizada. Abordaremos também o tema das Tarefas e Competências dos 

Orientadores/Professores da Escola, sendo estes documentos orientadores do estágio.  

No capítulo três, apresentamos um relatório pormenorizado e fidedigno da nossa 

atividade enquanto supervisora/orientadora pedagógica, onde constam os pontos referentes ao 

início do ano letivo, às fases de organização da prática pedagógica e por fim as conclusões 

que tirei após a realização deste trabalho, com o objetivo de refletir sobre a nossa ação, para 

que possamos retirar ilações que nos proporcionem desempenhar com mais qualidade e 

sensibilidade a função de supervisor pedagógico. 
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2. REVISÃO DA LITERATURA 

Introdução 

 
A mais recente Legislação (Dec.-Lei43/2007), que se reporta à formação pedagógica 

dos professores no decorrer da sua profissionalização no 2º ciclo de estudos uni- versitários, 

apresenta entre outras, a recomendação de que durante a atividade letiva se deve fomentar o 

trabalho em equipa pois este, é considerado indispensável nos ensinos básico e secundário de 

forma a “melhorar a qualidade da educação e adaptá-la melhor às características particulares 

das aulas e dos diferentes grupos de alunos”(p.143). Neste sentido, podemos afirmar que é de 

extrema importância o trabalho conjunto entre professores de forma a valorizar as 

aprendizagens e descobertas individuais, através da partilha de experiências e conhecimentos. 

Esta nova identidade dos professores deve ser assumida desde o primeiro momento e para isso 

é determinante a forma como é orientado ainda antes de se iniciar na profissão docente. 

Supervisão Pedagógica 

  

A supervisão pedagógica é “o processo em que um professor, em princípio mais 

experiente e mais informado, orienta um outro professor ou candidato a professor no seu 

desenvolvimento humano e profissional” (Alarcão & Tavares, 2007). A supervisão, ou 

orientação pedagógica como é geralmente denominada, é um processo, ou seja, não acontece 

mas vai acontecendo ao longo de um determinado período de tempo.  

O supervisor, representa deste modo um profissional, que graças à sua experiência 

exerce o controlo das práticas pedagógicas de um grupo de professores em profissionalização. 

Trata-se pois de um processo de orientação com a finalidade de promover o desenvolvimento 

profissional de professores, que depois de ser avaliado, conduz à certificação. O carácter 

inspectorial surge também enquanto prática associada ao controlo e avaliação do ensino, 

segundo Formosinho (2002).  

 Pretende-se que a supervisão pedagógica conduza não apenas a um desenvolvimento 

profissional mas também a um desenvolvimento pessoal do professor em formação. Por este 

motivo, são importantes as aprendizagens científico-pedagógicas do candidato a professor 

mas igualmente importantes as aprendizagens sociais e afetivas, de compreensão, partilha e 

entreajuda que se devem estabelecer num grupo de professores que trabalha para um mesmo 

fim, o seu desenvolvimento e o desenvolvimento dos seus alunos. Como refere Perrenoud 
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(1999), é essencial a existência de uma sólida “base de competências profissionais” onde se 

possa “ancorar a prática reflexiva” (p.9). Estas competências incluem não só a organização e 

gestão do processo de ensino-aprendizagem mas a capacidade de trabalhar em equipa e de se 

envolver com toda a comunidade educativa. 

Etapas da Supervisão 

Sabendo que o objetivo principal da formação é transmitir ao estagiário conhecimento 

para este ser capaz de responder à complexidade do ensino, nesta perspetiva, é importante que 

o processo se centre cada vez mais no formando, isto é, um processo aberto e reflexivo que 

funcione como um apoio contínuo com vista ao seu desenvolvimento profissional.  

De acordo com Alarcão (2003), a supervisão exerce uma ação direta na prática 

pedagógica que, por sua vez, atua sobre o processo de ensino-aprendizagem, promovendo, na 

verdade, o desenvolvimento do aluno e do professor em formação.  

Glickman (1985), propõe que a supervisão seja organizada em três etapas distintas, ao 

longo das quais os papéis e atribuições do supervisor (e do formando) vão sofrendo 

alterações:  

1- A fase de diagnóstico,  

2-  A fase tática,  

3-  A fase estratégica  

       Na fase de diagnóstico (1), através da observação do desempenho do formando, das 

conversas mantidas com ele ou da sua resposta às questões colocadas, nomeadamente em 

relação à sua própria atuação, o supervisor procede ao diagnóstico do nível de 

desenvolvimento (abstração) do estagiário. Em seguida, na fase tática (2), procede-se à 

adaptação do estilo de supervisão ao nível de desenvolvimento diagnosticado. Junto dos 

formandos com baixos níveis de abstração dever-se-ão aplicar estratégias diretivas; com os 

formandos de nível intermédio as estratégias deverão ser colaborativas; e, não diretivas com 

formandos de elevado nível de abstração. Por estratégias diretivas, Glickman (1985) entende 

o fornecimento de instruções e soluções pelo supervisor, recaindo sobre ele a grande quota-

parte da responsabilidade pelas atuações do estagiário. Nas estratégias colaborativas, a 

responsabilidade é partilhada pelo supervisor e formando, estabelecendo-se uma parceria 

entre ambos. Assim, a identificação dos problemas, a criação de alternativas para a sua 

resolução ou a definição dos planos de atuação são feitas em conjunto, através do confronto 

de ideias e da negociação. Cabe, no entanto, ao supervisor, a condução da discussão que aí 
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tem lugar. Nas estratégias não-diretivas, o protagonismo é dado ao formando, incentivado a 

assumir autonomamente todo o processo. Cabe-lhe a definição dos problemas da prática, a 

ponderação de possíveis soluções e a antecipação das suas consequências. Ao supervisor 

continua a ser atribuída a coordenação das discussões, a estimulação e reforço da atitude 

crítica do formando e da implementação das suas decisões. Uma vez atingida a (3) fase 

estratégica (a mais importante para Glickman) procede-se à estimulação dos níveis de 

abstração do formando e da sua capacidade de resolução de problemas. Uma primeira 

estratégia consiste na exposição do estagiário a novas técnicas de observação dos alunos, a 

novos métodos de ensino e a diferentes alternativas para a resolução de problemas. A 

promoção da sua autonomia, em termos de tomada de decisão, surge como uma segunda 

estratégia. Esta traduz-se, geralmente, por uma intervenção cada vez menor do supervisor nas 

discussões, e pelo reforçar do formando em termos do seu papel decisor. Uma terceira 

estratégia passa pelo envolvimento - em reuniões de grupo - de estagiários com diferentes 

níveis de abstração, por forma a estimular o desenvolvimento dos que têm níveis de abstração 

mais baixos (Glickman, 1985).  

O trabalho de Cohn e Gellman (1988) insere-se, também, nesta linha 

desenvolvimentista, traduzindo-se num programa de supervisão trietápico: o School-based 

Teacher Education Program (STEP). Neste, os objetivos e atividades desse envolvidas, bem 

como os papéis do supervisor e do estagiário distinguem-se em função da etapa a ser 

trabalhada. À semelhança do modelo de Glickman (1985), de um papel mais diretivo no início 

do estágio, o supervisor passa a assumir um papel mais colaborativo e não-diretivo numa fase 

final, inversamente ao estagiário, cujo protagonismo e responsabilidades são crescentes. 

Modelos de Supervisão  

Tendo como perspetiva o processo de supervisão relativamente à promoção, 

desenvolvimento e aprendizagem dos profissionais, Alarcão e Tavares (2003) consideram que 

o supervisor influencia direta ou indiretamente, a atividade dos estagiários e segundo estes 

autores, podemos identificar várias práticas de supervisão que podem ser agrupadas em nove 

cenários, que se relacionam nos seus diferenciados processos:  

I. Cenário de imitação artesanal – assenta na ideia da existência de bons modelos e na 

manutenção dessas qualidades através da imitação; colocar os professores a praticar com o 

mestre, aquele que sabe como fazer e transmite a sua arte;  
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II. Cenário da aprendizagem pela descoberta guiada – o professor modelo a ser 

imitado (imitação artesanal) é substituído pelo conhecimento analítico dos modelos de ensino. 

Ao futuro professor deverão ser dados conhecimentos dos modelos teóricos; e este deverá 

presenciar diferentes professores em diversas situações, ainda antes de iniciar o estágio com o 

objetivo de observar a maneira como o professor e o aluno reagem um com o outro. Ao 

professor é reconhecido um papel ativo;  

III. Cenário behaviorista – baseia-se na identificação das técnicas específicas de 

ensino e a sua relação com a aprendizagem dos alunos. Havendo a identificação das 

competências mais importantes, o que há a fazer é desenvolver um programa de treino dessas 

competências.  

IV. Cenário clínico – caracteriza-se pela colaboração entre o professor e o supervisor, 

tem como base a observação e análise das situações reais de ensino em que o estudante-

estagiário é um elemento dinâmico, ficando o supervisor com a tarefa de o ajudar a analisar e 

a repensar o seu próprio ensino.  

V. Cenário psicopedagógico – assenta na ideia de que fazer supervisão é ensinar, 

logo ensinar os professores a ensinar deve ser o principal objetivo da supervisão pedagógica. 

O supervisor funciona como agente de ensino contribuindo para o desenvolvimento e 

aprendizagem dos alunos;  

VI. Cenário pessoalista – aqui é dado relevância ao desenvolvimento da pessoa do 

professor, na medida em que se acredita na relação entre o grau de desenvolvimento dos 

professores e a sua atuação pedagógica;  

VII. Cenário reflexivo – baseia-se no valor da reflexão, na e sobre a ação com vista à 

construção situada no conhecimento profissional. Esta abordagem assenta na consciência da 

imprevisibilidade dos contextos de ação profissional e na compreensão da atividade 

profissional como atuação inteligente e flexível, situada e reativa. O processo formativo deve 

então combinar a ação, experimentação e reflexão sobre a ação. Esta prática reflexiva 

necessita de ser acompanhada pelos supervisores no sentido de orientar, estimular, exigir, 

apoiar, avaliar, isto é, sejam simultaneamente treinadores, companheiros e conselheiros. Neste 

cenário, o papel dos supervisores é fundamental no sentido de ajudarem os estagiários a 

compreenderem as situações, a saberem agir em conformidade e a sistematizarem o 

conhecimento que emerge da interação entre a ação e o pensamento;  
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VIII. Cenário ecológico – parte da convicção da importância das experiências, dos 

contextos e das interações; logo tem em consideração as dinâmicas sociais e, sobretudo, a 

dinâmica do processo sinergético que se estabelece na interação que se cria entre a pessoa em 

desenvolvimento e o meio que se envolve, também ele em transformação. Neste cenário, a 

supervisão deve proporcionar experiências diversificadas em contextos variados, 

possibilitando aos estagiários o desempenho de novas atividades, o assumir de novos papéis e 

interação com desconhecidos, que se constituem como etapas de desenvolvimento pessoal e 

profissional;  

IX. Cenário dialógico – assume aspetos do cenário pessoalista e desenvolvimentalista 

acentuando a dimensão política e emancipatória da supervisão. A supervisão aqui assume 

contornos situacionais. A análise recai mais nos contextos do que na ação do professor. 

Implica uma observação do discurso dos professores em situações de ensino, revelador do seu 

pensamento e do modo como as suas teorias perfilhadas são, ou não, coincidentes com as suas 

teorias em uso. Aqui os professores são mais considerados no seu coletivo do que na sua 

individualidade.  

(Alarcão, Tavares, 2003, pp. 16-44)  

Considerando todos estes cenários, podemos afirmar que neste estudo nos 

enquadramos no cenário reflexivo, onde nos apresentamos como o modelo, mas promovendo 

a reflexão através da auto e hetero-avaliação. Utilizamos o modelo reflexivo com o objetivo 

de melhorar a nossa ação enquanto profissionais. 

Estratégias da Supervisão  

As exigências da formação e as necessidades do formando fazem com que seja 

necessário recorrer a diferentes estratégias de supervisão, para ultrapassar eventuais 

dificuldades que o estagiário possa ter. Segundo Onofre (1996), as estratégias de supervisão 

são as seguintes:  

1) Entrevista/Conferência – permuta e análise de opiniões (significados) entre o 

formador e o (s) formando (s) sobre diferentes aspetos da formação, no sentido do 

esclarecimento e ajuda na identificação e resolução de problemas detetados;  

2) Micro-ensino e Ensino real – prática de ensino realizado em contexto simplificado 

ou em contexto real dirigida, quer à aprendizagem e aperfeiçoamento na utilização de 
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procedimentos de intervenção pedagógica quer ao aperfeiçoamento dos mecanismos de 

decisão inter-activa;  

3) Ensino em pares/Formação recíproca – observação e avaliação recíproca das 

atividades práticas de formação (supervisão técnica) entre um conjunto de formandos 

(diagnóstico de problemas e formulação de ajudas entre colegas);  

4) Observação pedagógica – registo sistematizado de informação visual e/ou auditiva 

recolhida sobre comportamentos, atividades e contextos da relação pedagógica;  

5) Preleção – comunicação sistematizada de linhas ou orientações pedagógicas e 

teóricas relevantes para o processo de formação;  

6) Demonstração – realização prática pelo formador de situações de ensino 

ilustrativas dos assuntos ou problemas teorizados na formação;  

7) Painel de discussão – análise, em grupo, de assuntos ou problemas teóricos sob a 

forma de situações problema;  

8) Autoscopia – forma de auto análise e reflexão pessoal sobre os problemas 

individuais sentidos ou observados ao longo das diferentes experiências de formação;  

9) Estudo autónomo – leitura, escrita e raciocínio de análise e síntese de bibliografia 

relativa aos assuntos analisados no decurso da formação. 

(Onofre, 1996, p.91) 

De uma forma ou de outra a nossa atuação enquadra-se em quase todos os itens 

estrategicamente idealizados por Onofre,1996. 

O Orientador de Estágio 

Na área da supervisão da prática pedagógica, o Orientador deverá demonstrar 

competências que se relacionem com a sua atitude profissional e pessoal (espírito de abertura, 

disponibilidade, flexibilidade e sentido crítico) de modo a facilitar o seu relacionamento no 

grupo de estágio e a sua função de informar e de ajudar o estagiário a aplicar os 

conhecimentos adquiridos e que ainda estão em construção, e a procurar respostas para os 

problemas com que se vai debatendo ao longo de todo este processo. Compete ao Orientador 

ajudar os Estagiários a compreender a nova realidade.  
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Neste sentido, “o papel dos supervisores é fundamental para ajudar os professores a 

compreender as situações, a saberem agir em situação e a sistematizarem o conhecimento que 

brota da interação entre a ação e o pensamento” (Alarcão e Tavares, 2003, p. 35). O 

supervisor encoraja a reflexão na ação, a reflexão sobre a ação e a reflexão da reflexão na 

ação, como refere Schon (1987). A reflexão sobre a reflexão na ação promove o 

desenvolvimento da formação contínua, a capacidade da auto supervisão e da supervisão em 

grupo de colegas, como realça Zeichner (1993) citado por Alarcão e Tavares (2003).  

O Orientador é aquele que observa a prática de um professor estagiário e intervém 

criticamente, intentando transformar o conhecimento empírico em conhecimento profissional 

validado pela sistematização reflexiva. Esta constitui um processo eficaz, possibilitando a 

reformulação constante da sua atuação e, por conseguinte, a melhoria das práticas 

pedagógicas, com vista ao sucesso dos alunos.  

A atuação do Orientador da escola é de extrema importância, pois esta refletir-se-á no 

crescimento e aperfeiçoamento do professor estagiário e consequentemente dos alunos deste. 

Por isso, entendemos que ao Orientador compete a obrigação de desenvolver a sua teoria e a 

sua prática. Não basta orientar apenas com base na memória das suas experiências, ou nas dos 

seus colegas. O desenvolvimento é de todos os elementos intervenientes, todos aprendem com 

a supervisão, sejam eles os alunos, o professor principiante ou até mesmo o seu supervisor.  

A natureza das relações interpessoais que se estabelecem ao longo do estágio 

pedagógico também representa um elemento bastante valioso a ter em conta neste processo. 

Um clima afetivo e relacional entre os diferentes intervenientes no espaço de estágio pode 

influenciar positiva ou negativamente o seu desenrolar.  

Na opinião de Alarcão e Tavares (1987, p. 68), “para que o processo da supervisão se 

desenvolva nas melhores condições é necessário criar um clima favorável, uma atmosfera 

afetivo-relacional positiva, de entreajuda, recíproca, aberta, espontânea, autêntica, cordial e 

empática entre o supervisor e o professor, e consequentemente, este processo conduzirá à 

maximização das capacidades do professor como pessoa e como profissional”. 

Funções do Orientador de Estágio da Escola  

Segundo o que Viera, (1993) refere, uma boa orientação da prática pedagógica a 

desempenhar pelo Orientador da escola, deverá obedecer a um conjunto de competências e 

funções, na área da supervisão, da observação e da Didática.  
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Na área da Supervisão, o Orientador deverá apresentar competências que se 

relacionam com as suas atitudes profissionais e pessoais, as quais passam pela 

disponibilidade, flexibilidade e sentido crítico, de modo a facilitar a sua relação junto dos seus 

Estagiários e a sua função de informar. 

Se é verdade que é imperioso planificar, organizar, pensar e refletir sobre o que 

ensinar e como ensinar, também o é, que, os estagiários têm grande dificuldade em o fazer. 

Estes necessitam de ajuda do supervisor até serem capazes de o fazer autonomamente. Ao 

supervisor cabe a tarefa de guiar na organização das tarefas a realizar. Podemos tomar como 

exemplo, a elaboração de um plano de aula; neste caso o supervisor deve auxiliar o estagiário 

a encontrar a melhor forma de tornar o conhecimento adquirido, ao longo da sua formação 

académica, compreensível e adequado aos seus alunos. Importa ainda que incentive 

sistematicamente à realização da reflexão sobre o trabalho realizado e à perspetivação do que 

irá fazer nas aulas seguintes, que também é fundamental para essa compreensão. O orientador 

tem um papel indispensável no que se refere à transição e integração dos conhecimentos 

adquiridos na Universidade com os conhecimentos necessários ao longo da sua prática 

pedagógica. É fundamental que os orientadores não se baseiem apenas na sua própria 

experiência, mas que se preocupem em manter atualizados os seus conhecimentos 

profissionais, e que possam especializar a sua formação no que se refere à própria orientação 

da prática pedagógica. Seria de todo importante, que a obtenção desta formação fosse 

condição necessária para o desempenho deste cargo de tão grande responsabilidade.  

Na opinião de Alarcão e Tavares (1987), p: 68), ―para que o processo da supervisão 

se desenvolva nas melhores condições é necessário criar um clima favorável, uma atmosfera 

afetivo-relacional positiva, de entreajuda, recíproca, aberta, espontânea, autêntica, cordial e 

empática entre o supervisor e o professor, e consequentemente, este processo conduzirá à 

maximização das capacidades do professor como pessoa e como profissional.  

A natureza das relações interpessoais que se estabelecem ao longo do estágio 

pedagógico também representa um elemento bastante valioso a ter em conta neste processo. 

Um clima afetivo e relacional entre os diferentes intervenientes no espaço de estágio pode 

influenciar positiva ou negativamente o seu desenrolar.  

No entanto, há que referir que o importante papel a desempenhar pela pessoa do 

orientador, traduzido pela sua competência, poderá não ser suficiente no desenvolvimento dos 

estagiários, se estes não contribuírem e assumirem também as suas próprias responsabilidades 

em todo este processo, (Waite, 1995). Este autor considera a existência de três tipos de papéis 

no que se refere ao desempenho dos professores estagiários ao longo do estágio:  
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O professor estagiário passivo, aquele que se caracteriza por uma atitude comodista, 

submissa, não questionando nunca a autoridade do seu orientador, pelo contrário, tentando até 

imitar a sua atuação com a dele.  

O professor estagiário colaborativo, aquele que respeitando as opiniões do seu 

orientador, tem a capacidade de abordar e adequar as situações reais bem como as suas ações, 

revelando boa capacidade de diálogo e de observação, identificando e interpretando as 

diversas situações através da sua própria análise.  

E o professor estagiário que tem dificuldades em aceitar as opiniões do orientador 

relativamente ao desempenho do primeiro nas suas tarefas de estágio, criando-se entre eles 

um ambiente de desconfiança, adverso pouco propício a uma aprendizagem da prática 

pedagógica.  

Neste sentido, o mesmo autor destaca a importância do professor estagiário 

colaborativo; este tipo de desempenho representa um maior rendimento e benefício para todos 

os elementos participantes no processo de estágio, enriquecendo-os no desenvolvimento das 

competências pedagógicas, científicas, tanto ao professor formando como ao seu supervisor e, 

consequentemente, na maximização de todo o processo supervisivo, Waite (1995). 

De acordo com Vieira (1993), que entende a supervisão numa perspetiva reflexiva e 

colaborativa de formação, o papel do supervisor é enfatizado, sendo-lhe atribuído 

distinguindo-lhe as seguintes funções: 

1) Informar: sendo o supervisor uma pessoa informada, este tem como função 

facultar informação indispensável e atualizada, referente às áreas da supervisão, observação e 

Didática, de acordo os objetivos e necessidades de formação do professor que orienta;  

2) Questionar: o supervisor deve estar capacitado para problematizar o saber e a 

experiência, interrogar-se sobre a realidade observada, equacionar os problemas da prática. O 

supervisor deve estimular o professor estagiário a assumir uma atitude reflexiva; 

3) Sugerir: a sugestão (de ideias, práticas, soluções) incentiva à realização de projetos 

pelos quais o supervisor se responsabiliza concomitantemente com o professor;  

4) Encorajar: o encorajamento é fundamental neste contexto. O seu lado afetivo tem 

um peso decisivo na estabilidade emocional do professor em formação, bem como as suas 

atitudes face ao processo; 
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5) Avaliar: a avaliação, no âmbito do processo de supervisão, deve ser vista pelo seu 

lado formativo e não classificativo; é essencial à monitorização da prática pedagógica e não 

uma exclusividade do supervisor; o esclarecimento de comportamentos avaliativos pelo 

Orientador e pelo professor estagiário representa, por si só, «um fator de abertura e de 

clarificação de uma função imprescindível em qualquer processo de formação profissional». 

Breve Análise do Estágio Pedagógico em Ed. Física na UTAD 

O Estágio Pedagógico, incluído no 2º Ciclo de Estudo em Ensino constitui uma 

componente fundamental, na qual os Estagiários dão início à sua experiência profissional, 

com a orientação da universidade formadora e das escolas onde o estágio se realiza. É no ano 

de estágio que os novos professores são, pela primeira vez, confrontados com a realidade 

profissional pedagógica e a orientação de estágio tem um papel muitas vezes decisivo nos 

caminhos que o novo professor vai seguir. 

Neste processo é necessário que o professor estagiário atue de forma autónoma, 

responsável e disciplinada com as suas turmas. Para isso, destacam-se alguns aspetos 

considerados como fundamentais na condução do estágio pedagógico, tais como: o 

planeamento, processos de avaliação e classificação. Considere-se ainda as estratégias de 

ensino, técnicas de intervenção pedagógica, intervenção pedagógica propriamente dita 

(lecionação); e a Auto Supervisão Pedagógica: autocorreção das suas funções, da sua 

atividade pedagógica (melhoria do seu desempenho) e heteroavaliação de acordo com os 

critérios em vigor na UTAD.  

 

2.8.1. Atividades e Tarefas de Estágio a serem Avaliadas:  

 Atividades de Ensino e Aprendizagem  

- Elaborar Unidades Didáticas;  

- Elaborar Planos de Aula;  

- Proceder às Práticas de Ensino Supervisionado (PES): Nas turmas do 

Orientador/Professor Cooperante da Escola ou outros Professores da Escola, e 

nas aulas das turmas que lhe forem atribuídas; 
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 Atividades de Relação Escola - Meio  

- Estudo De Turma ou de Caso 

- Ação de Formação 

a) Conceção / Projeto;  

b) Documento / Trabalho Escrito;  

c) Realização / Preleção;  

d) Balanço  

 Dossier Individual  

 Atitude do Estagiário  

 Perfil Global do Estagiário  

 

No nosso entendimento, o modelo em que assenta a conceção de estágio, e 

consequentemente a supervisão pedagógica, tem as suas raízes num panorama reflexivo e 

integrador. Na prática da supervisão, é esperado que se alie a experiência à reflexão.  

É fundamental que o estágio pedagógico contemple a reflexão, como forma de 

responder às exigências e aos sucessivos desafios que a careira docente apresenta. 

 O Processo de Avaliação 

Uma das principais funções do Supervisor é a avaliação. Falamos de uma avaliação 

não com o objetivo de classificar, mas numa avaliação formativa. 

Avaliar pressupõe uma observação sistemática dos comportamentos que se pretendem 

avaliar, o que justifica porque é que se deve classificar através da avaliação formativa e não 

da avaliação sumativa. 

Considerando o conceito de avaliação no ensino, este pode ser definido como sendo a 

ação de verificar a que distância os avaliados estão dos objetivos definidos. Apenas podemos 

avaliar aquilo que é observável e mensurável (Aranha, 2004). 

Segundo (Domingos et al, 1987), avaliar consiste num processo sistemático de 

determinar a extensão a que os objetivos educacionais foram alcançados pelos alunos. O que 

se avalia são as metas de aprendizagem definidas à partida e para as quais se caminhou 

durante todo o processo de ensino-aprendizagem, levado a cabo pelo professor e pelo aluno. 
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No final do processo de ensino-aprendizagem, pretende-se que a diferença entre os 

objetivos alcançados pelos alunos e os pré-definidos pelo professor seja a menor possível, 

tendo como ideal uma diferença igual a zero. 

Se partirmos do pressuposto que esta característica, de verificar sistematicamente a 

distância a que os alunos se encontram dos objetivos finais, permitindo ajustar as estratégias 

de ensino no sentido do sucesso, então podemos considerar que a avaliação tem a 

particularidade de ser o regulador por excelência de todo o processo de ensino-aprendizagem. 

A Classificação só pode acontecer se antes tiver existido uma avaliação. É a análise 

das informações recolhidas na avaliação que permite distribuir os alunos numa escala de 

valores – do melhor para o pior. 

A avaliação pode ser feita de duas formas distintas: 

1)  AVALIAÇÃO CRITERIAL – Nesta o avaliador pratica uma avaliação baseada em 

critérios claramente definidos e compara todos os avaliandos com o mesmo critério. 

Neste caso o resultado obtido por cada um dos avaliandos está diretamente dependente 

do número de critérios que consegue cumprir. Assim o seu lugar na escala de valores 

situa-se em conformidade com o desempenho dos critérios pré definidos. Este tipo de 

avaliação permite distinguir com nitidez níveis de sucesso, mesmo que os avaliandos 

pertençam a universos diferentes, pois o resultado alcançado está diretamente 

dependente do nível de prestação efetivamente avaliado. Temos como exemplo o lugar 

alcançado em provas desportivas com resultados quantitativos (distância alcançada, 

tempo gasto).  

Esta forma de avaliação quantificável pode ser realizada desde que se iniciou a 

avaliação até que se terminou sem que o resultado sofram alterações.  

2) AVALIAÇÃO NORMATIVA - Quando apena colocamos os avaliandos numa escala 

de valores comparando-os uns com os outros, hierarquizando-os do melhor para o pior 

– por comparação direta dos resultados, considera-se esta uma avaliação to tipo 

normativo. Esta avaliação apenas permite distinguir o grupo que foi avaliado entre os 

seus elementos, não nos permite generalizar os resultados, ou seja, não nos permite 

identificar níveis de sucesso exteriores ao grupo avaliado. Quando por exemplo, se 

fazem apuramentos entre atletas, em séries diferentes e apenas passam os primeiros 

três classificados, pode acontecer que o quarto classificado numa série (e que não foi 

apurado), faça melhor tempo do que um atleta que ficou em primeiro noutra série, 
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permitindo-lhe o apuramento. Esta avaliação só pode ser quantificada no fim de todos 

os avaliandos terem sido avaliados. 

3) AVALIAÇÃO MISTA-Juntando as duas formas anteriores de avaliação pode fazer-se 

uma outra que é a avaliação mista. Numa primeira fase comparam-se os avaliandos 

com um conjunto de critérios e numa segunda fase aferem-se os resultados 

comparando os avaliandos no momento ou naquela situação. Este procedimento é 

muito utilizado na avaliação de estagiários. Como exemplo podemos verificar que 

aquando da avaliação das PES (Práticas de Ensino Supervisionadas), tende-se a 

compara os resultados obtidos por todos os estagiários de todas as escolas, 

normalizando as suas notas. 

 

2.9.1. Avaliação formativa  

No âmbito da orientação do estágio e no que concerne ao desenvolvimento pessoal e 

profissional do professor estagiário, a avaliação formativa apresenta uma função fundamental 

na medida em que se caracteriza pelo relacionamento do Orientador da escola e seus 

orientados, por um aspeto muito importante que é a reflexão. Esta atitude reflexiva contribui 

para a melhoria do processo de aprendizagem, através da discussão e troca de opiniões à 

medida que as tarefas de estágio vão sendo preparadas e desenvolvidas. 

Segundo Fernandes, (2006, p.23) a avaliação formativa consiste numa “avaliação 

interativa, centrada nos processos cognitivos do aluno e associada aos processos de feedback, 

de regulação, de auto avaliação e de auto regulação das aprendizagens”. 

Esta modalidade da avaliação distingue-se pela regulação das práticas pedagógicas, 

onde os processos revelam maior importância que os resultados.  

 

2.9.2. Auto Avaliação e Reflexão 

Utilizando a auto avaliação e a reflexão, os professores Estagiários aprendem a avaliar 

a sua própria aprendizagem ao longo do estágio pedagógico com a finalidade de fazer uma 

análise ao seu comportamento em contexto da sala de aula e de se aperfeiçoarem cada vez 

mais. Esta aprendizagem vai surgindo através do incentivo do Orientador em fomentar e 

estimular nos Estagiários, hábitos de reflexão e de correção permanente ao longo de todo o 

processo, sob os olhares atentos, não só do seu Orientador como dos colegas, também eles 

sujeitos ao mesmo tipo de experiência e de orientação. 
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Para Ferreira, (2007) “A auto regulação, promovida pela auto avaliação, constitui a 

forma mais eficaz de regulação das aprendizagens, porque possibilita questionar, refletir e 

consciencializar sobre o processo, através dos dados obtidos no contexto da avaliação”.  

Em jeito de síntese do que tem sido falado atrás, utilizando a autoavaliação e a 

reflexão, os Estagiários aprendem a avaliar a sua própria prática, refletindo e detetando nela 

os seus pontos positivos e negativos, tornando-se mais responsáveis pela sua aprendizagem e 

evolução pedagógica. 

 

2.9.3. Observação e Hetero - avaliação  

É essencial que a formação inicial dos professores se estruture sobre metodologias 

reflexivas, que se baseiem quer no pensamento em contextos onde decorrem as situações 

educativas, quer em contextos do desenvolvimento pessoal e profissional dos futuros 

professores. Uma formação reflexiva assenta na interrogação permanente da ação. Sob a 

orientação do supervisor, os Estagiários vão adquirindo progressivamente uma certa 

autonomia e uma maior responsabilidade pela sua ação, Moreira e Alarcão (1997).  

Para que ao professor estagiário se possa atribuir a possibilidade de resolver os 

próprios problemas da sua atuação concreta, de acordo com o que preconiza o paradigma do 

professor reflexivo, é fundamental que assuma essa reflexão crítica sobre a própria prática de 

preferência em conjunto com os seus colegas e Orientador, Nunes (2000).  

Schon (2000) valoriza o diálogo no ensino prático reflexivo, referindo que quando esta 

característica está presente e funciona bem, o diálogo assume dimensões de reflexão na ação. 

Para este autor, um profissional reflexivo caracteriza-se pela capacidade em refletir sobre o 

que é e sobre aquilo que e como pratica, ambicionando sistematicamente o saber fazer e fazer 

bem, dedicando a sua atenção às situações e contextos em que interage.  

Em situação de debate produz-se informação útil e consistente, mas mais que isso o 

debate deve conduzir à exposição dessa informação. É pelo confronto daquilo que pensamos 

com o que realizamos, que se vai estruturando a prática pedagógica, ou seja, o profissional 

reflete, questiona, experimenta e modifica a sua ação com base no diálogo que estabelece com 

a realidade e os outros. 

Pretende-se com o debate após a observação de determinadas situações ocorridas em 

contexto da aula, o diagnóstico e a ajuda na resolução de alguns problemas que possam surgir 

e de certa forma dificultar o desenvolvimento normal do processo ensino-aprendizagem e 

consequentemente, o desenvolvimento do próprio professor estagiário. 
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Para Bolívar (1997) a observação de aulas dos colegas é um meio propício facilitador 

de aprendizagem, na medida que permite a prática colaborativa e reflexiva, conduzindo a um 

aumento da capacidade para aprender a resolver os problemas e consequentemente ao 

desenvolvimento pessoal, profissional e de aperfeiçoamento do desempenho de cada um. 

São muitas as situações que surgem ao longo das aulas, as quais nem sempre são 

detetadas pelo estagiário que se encontra demasiado envolvido e preocupado no processo da 

sua aula. Deste modo, as observações realizadas aos professores Estagiários, pelo Orientador 

e pelos seus colegas Estagiários, serão mais um momento de reflexão crítica acerca do seu 

processo ensino e aprendizagem. 

 Alarcão e outros, (1996), referem que os objetivos da observação de aulas podem 

sintetizar-se do seguinte modo: 

 -Ajudar os Estagiários a atingir uma maior compreensão dos princípios e processos 

instrucionais subjacentes à sua prática, de modo a aproximarem as suas representações sobre 

o seu ensino à realidade desse mesmo ensino; 

 - Desenvolver, através de atividades que saem do mero “treino” de destrezas, o grau de 

consciencialização dos formandos e o seu controlo dos princípios subjacentes à planificação, 

organização, gestão e execução efetivas; 

 - Adquirir conhecimento científico-pedagógico; 

 - Obter feedbacks sobre comportamentos, de modo a poder intervir para melhorar / 

inovar o seu desempenho; 

 - Refletir criticamente sobre o seu ensino, de modo a passar de um nível impulsivo, 

intuitivo e rotinado, para um nível de reflexão crítica; 

- Passar gradualmente, do supervisor para o formando, a responsabilidade de melhorar 

as práticas de ensino, de modo a que o formando possa começar a ser capaz de formular os 

seus próprios juízos sobre o que se passou na aula. 
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3. RELATÓRIO DE ATIVIDADES DE ESTÁGIO 

 

3.1 METODOLOGIA 

3.1.1 Introdução 

Tendo por base uma estrutura metodológica que nos permita contextualizar e analisar 

a questão inicial por nós formalizada, optámos por realizar um estudo qualitativo onde a 

metodologia representa o caminho a percorrer, na garantia de uma operacionalização 

adequada dos instrumentos com vista a alcançar os objetivos definidos.  

 As práticas de supervisão, na sua conceção tradicional, surgem associadas à orientação 

de estágio, como processo de aquisição de competências para um desempenho profissional 

qualificado, segundo Alarcão (2000). “A supervisão é o processo em que o professor, em 

princípio, mais experiente e mais informado, orienta um outro professor ou candidato a 

professor no seu desenvolvimento humano e profissional” (Alarcão e Tavares, 2003:16).  

Tendo por base o processo de Supervisão Pedagógica, o objeto do nosso estudo centra-se no 

Estágio Pedagógico, mais concretamente num relatório e numa análise detalhada, de como se 

processa a atuação como supervisora de um Núcleo de Estágio, na Escola Secundária de S. 

Pedro. Este processo te como base de apoio um documentos imanado da UTAD, o documento 

“Uniformização de Critérios do Estágio Pedagógico” e o livro da série Didática “Supervisão 

Pedagógica em Educação Física e Desporto - Parâmetros e Critérios de Avaliação do 

Estagiário de Educação física”, que têm como finalidade informar todos os intervenientes no 

estágio em Educação física de Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro sobre as tarefas 

e funções que cada um deles terá de desempenhar ao longo do ano letivo. 

 

3.2. Caracterização dos participantes 

 Considerando o tipo de estudo por nós realizado, em vez de amostra, temos os 

participantes (estagiários) alvos e objeto de trabalho. 

3.3. Instrumento 

Como forma de recolha de dados foi elaborada uma ficha de observação das PES a 

qual está regulamentada como ficha de registo. Esta ficha teve como base de sustentação um 
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documento emanado da UTAD elaborado por (Aranha, 2011) onde são fornecidas as 

principais orientações facilitadoras e uniformizadoras do processo de avaliação dos 

estagiários. Recorremos também à observação direta e ao registo anedótico como forma de 

avaliação de todas as atividades desenvolvidas. Estes instrumentos encontram-se em anexo. 

3.4. Procedimentos 

Ser Supervisora de Professores Estagiários de Educação Física e Desporto desde o ano 

letivo de 2006/2007, mais recentemente denominado de 2º Ciclo de Ensino de Educação 

Física nos Ensinos Básico e Secundário devido à integração no Espaço Europeu de Ensino 

Superior (EEES), tem sido para nós uma experiência enriquecedora. 

 O Processo de Bolonha desencadeou toda uma reorganização do processo formativo, 

alterando competências, conteúdos, aprendizagens, a participação e o envolvimento de todos 

os agentes implicados. Todas estas alterações fazem cada vez mais com que se encare a 

formação obtida num sentido mais vasto: Deixamos de nos preocupar com o grau obtido para 

nos centrarmos na aquisição de competências e conhecimentos que são o grande objetivo do 

processo de ensino/aprendizagem. 

Neste sentido a nossa ação tem por base este novo conceito de estágio, condicionado 

pelo curto espaço de tempo disponível para o efeito. Atualmente e falando da sua duração, 

este resume-se a dois períodos letivos, o que consideramos pouco tempo tendo em 

consideração a quantidade de competências necessárias para o exercício da função docente. 

No que diz respeito à nossa ação como Orientadora de estágio e numa primeira fase, 

tem como principal objetivo a adaptação e interação do estagiário com a comunidade 

educativa. Para tal iniciamos pela sua apresentação aos Órgãos de Chefia da Escola – Diretor 

e respetiva equipa de trabalho. De seguida apresentamos-lhes a Escola: as principais secções 

administrativas, instalações, dando especial relevo às instalações desportivas, material 

didático e auxiliares da ação educativa com quem terão uma relação mais direta, no decorrer 

do estágio. O objetivo é enquadrá-los e fornecer-lhes as informações mais pertinentes e 

imprescindíveis para que, sem dificuldades, se movimentem no espaço escolar. 

O passo seguinte é marcar a nossa 1ª reunião de núcleo de Estágio. Aqui começamos 

por delinear a forma como irá decorrer a sua ação no estágio e as regras de funcionamento do 

mesmo. Todo este processo começa pelo conhecimento das regras de funcionamento da 

escola e do grupo disciplinar. Paralelamente é-lhes fornecida toda a documentação relativa às 
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planificações anuais de todos os níveis de ensino do grupo disciplinar e os instrumentos de 

avaliação que iremos utilizar. 

A nossa ação a nível pedagógico inicia com o aconselhamento e ajuda em todo o 

processo de planificação das Unidades Didáticas, dos planos de aula e das atividades a 

desenvolver na comunidade educativa. 

Esta é uma das tarefas mais difíceis de realizar pois eles apresentam lacunas por vezes 

graves aleadas a uma falsa noção da realidade das escolas. No entanto todo este processo de 

planificações tanto de unidades didáticas como de atividades a realizar, são por nós 

supervisionadas e calendarizadas. São também definidas as datas de entrega de todos os 

documentos por elas elaborados. 

 

COMO FUNCIONAM AS PES (Práticas de Ensino Supervisionado) 

 

 PRÉ-OBSERVAÇÃO: 

Para que esta etapa tão importante da sua aprendizagem funcione da melhor forma, há 

necessidade de planificar, organizar e definir regras de funcionamento. Para tal, realiza-se 

uma reunião de núcleo de estágio onde são definidas as datas de início das PES de cada 

estagiária, os dias e horas de reflexão e as datas de entrega dos planos de aula e respetivo 

relatório. É também, definido o horário das reuniões semanais para planificar e elaborar as 

unidades didáticas e planos de aula. 

A organização das turmas e das unidades didáticas que cada um vai lecionar é 

decidido por eles. As únicas imposições são de que têm que lecionar uma unidade didática no 

Ensino Básico e outra no Ensino Secundário, sendo uma modalidade coletiva e outra 

individual. 

É também no decorrer desta reunião que tomam conhecimento dos instrumentos de 

avaliação a que iremos recorrer para proceder à sua avaliação. Todo esse material é-lhes 

facultado para alem de lhes ser dito que tomaremos notas quanto à pertinência das estratégias 

utilizadas, ao controlo da turma, à forma de organização dos alunos, à qualidade e eficácia dos 

feedbacks e à forma como se deslocam pelo espaço de aula. 

Nesta fase as aulas são ministradas pelo professor titular. Aos Estagiários cabe a tarefa 

de observação e registo de vinte aulas observadas à Orientadora, em todas as suas turmas. 

Durante este período temos como principal intenção ser o modelo que servirá como referência 
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para a sua ação. A nossa forma de atuar relativamente à organização, controlo da turma e 

gestão do tempo de aula, são elementos para que alertamos os estagiários, pois normalmente é 

onde eles sentem mais dificuldades na sua fase inicial de prática pedagógica. 

É também durante este período que lhes proporcionamos as primeiras experiências 

pedagógicas pois, a partir das quinze aulas observadas, eles interagem com o supervisor em 

algumas tarefas nas turmas onde futuramente irão trabalhar. O objetivo deste ação é propiciar-

lhes um contacto mais próximo com os alunos, para que vão criando laços e conhecendo-os 

melhor, para que se sintam mais à vontade no momento em que iniciam a sua ação docente, 

nas Práticas de Ensino Supervisionado (PES). É nesta fase que começam a sentir as primeiras 

dificuldades. Este modelo insere-se no cenário clínico, que segundo (Alarcão, Tavares, 2003) 

caracteriza-se pela colaboração entre o professor e o supervisor, tem como base a observação 

e análise das situações reais de ensino em que o estudante-estagiário é um elemento dinâmico, 

ficando o supervisor com a tarefa de o ajudar a analisar e a repensar o seu próprio ensino. 

 

- OBSERVAÇÃO 

A Supervisão Pedagógica é um processo exigente e metódico que se não for bem 

planeado e organizado, leva e erros que podem ser fatais para a prestação e resultado final do 

estagiário. De tal forma que os supervisores devem ser o mais rigoroso e objetivo possível nos 

instrumentos que utiliza. 

 No decorrer das PES, previamente é-nos fornecido o plano de aula que por nós foi 

verificado e corrigido antecipadamente. Os estagiários lecionam e nós observamos e 

registamos. Utilizamos o registo anedótico em relação ao tempo como instrumento de 

avaliação, para além de tirarmos algumas notas relativamente à qualidade do ensino: 

instrução, organização, feedbacks, estratégias utilizadas e motivação dos alunos para a prática. 

Pretendemos com esta forma de avaliação, obter uma recolha pormenorizada de informação, o 

mais objetiva possível para que possamos obter uma avaliação qualitativa que nos 

proporcione caracterizar as suas principais virtudes e por outro lado, os erros mais graves. 

Os outros estagiários presentes realizam também uma recolha de informação 

qualitativa de forma a identificar os principais erros do colega. Utilizam o registo anedótico. 

Durante este processo trocamos impressões e tiramos algumas dúvidas sobre alguns aspetos 

menos claros, da ação do professor que está a ser observado.  

A nossa ação resume-se à observação e registo, evitando ao máximo interferir na aula. 

Damos liberdade e autonomia quase total aos estagiários para que sintam ao máximo a 
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responsabilidade da tomada de decisão perante circunstâncias adversas, maximizando a sua 

ação pedagógica . Pretendemos também que os alunos os vejam como autoridade máxima da 

aula, respeitando-os como tal. 

PÓS OBSERVAÇÃO 

O passo seguinte é uma reunião logo após a aula, onde fazemos uma reflexão sobre a 

forma como esta decorreu. O estagiário faz a sua auto avaliação, apontando os seus principais 

erros e dificuldades. Por outro lado, os colegas, fazem a hétero avaliação da aula falando da 

ação pedagógica referindo as partes positivais e também aquilo que para eles correu menos 

bem, indicando os erros que percecionaram. Por fim e de uma forma detalhada e 

pormenorizada faço a observação crítica da aula tendo já em linha de conta as observações 

realizadas por todos os estagiários, apontando também as principais lacunas, dando sugestões 

(Feedbacks positivos) incentivando e motivando, para que os erros apontados possam vir a ser 

corrigidos e evitados. A importância desta reflexão serve para que possamos retira ilações que 

nos permitam evitar novos erros. Toda esta informação é importante para o estagiário que está 

a ser avaliado pois, é através da perceção dos nossos erros que poderemos melhorar a nossa 

prestação.  

A importância da reflexão pode ser constatada pelas afirmações de Alarcão e Tavares, 

(1987) que falam do cenário reflexivo como uma abordagem de formação que permite aos 

professores desenvolverem a capacidade de meditarem sobre a sua prática e a partir da qual 

constituírem e reconstruírem o seu conhecimento com base na reflexão da sua atuação. Este 

conhecimento resulta de uma observação reflexiva e de um diálogo permanente com as 

situações reais e com os seus pares que neles participam e num conjunto de saberes de 

referência que permitem o entendimento da ação.   

Desta reunião faz-se uma ata (que segue em anexo), onde fica registado tudo aquilo 

que foi dito. Esta ata é realizada por cada estagiário semanalmente. Os assuntos tratados são 

pormenorizadamente descritos, nomeadamente os medos e dúvidas que mais atormentam os 

estagiários. A nossa função neste momento não é de crítica mas sim de cooperação: 

incentivando quando as coisas não correm bem; criando um clima positivo; colaborando na 

melhoria de estratégias, antecipando os problemas de forma a evitá-los e ajudando a resolver 

os imprevistos. 

Posteriormente, tendo por base os registos e de acordo com os parâmetros de 

avaliação, preenchemos a ficha de registo de cada estagiário utilizando uma tabela por nós 

elaborada. Assim, no final do semestre, traduzimos em escala de valores a avaliação 
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qualitativa, atribuindo classificação a cada estagiário, fazendo uma avaliação mista (criterial 

e normativa). A avaliação criterial é qualitativa e por isso mais subjetiva. Na avaliação 

normativa comparamos cada um deles, tornando assim a avaliação mais objetiva. Podemos 

assim fazer justiça no processo de avaliação pois, hierarquizamos e distinguimos cada um 

deles, descobrindo assim o melhor dos melhores. 
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4. CONCLUSÃO 

O ato de ser orientador/supervisor de estágio, coloca-nos em situações nem sempre 

fáceis: 

Em primeiro lugar porque lidamos com jovens alunos que não sabem como funciona o 

sistema educativo nem sabem como funciona um estabelecimento de ensino básico. 

Em segundo lugar porque temos que avaliar pessoas, o que não é uma tarefa fácil. 

Em terceiro lugar porque todos nós somos diferentes e temos formas diferentes de ser 

e agir. 

A nossa tarefa como orientadora de estágio baseia-se no auxílio aos professores 

estagiários, para lhes possibilitar pôr em prática os conhecimentos adquiridos nos últimos 

quatro anos de ensino. Fazemo-lo assumindo atitudes de exemplo, estando sempre disponível 

às questões colocadas e abertos a críticas. Promovendo o trabalho de equipa quer no núcleo 

quer no grupo disciplinar, bem como, nos conselhos de turma e na escola de um modo geral. 

Todo o nosso trabalho tem como fio condutor a ação colaborativa, informando e 

formando de forma atual, focando os aspetos mais relevantes, questionando o que 

observamos, discutindo opções alternativas tendo por base a nossa experiência profissional, 

apontando soluções e ideias práticas para alguns problemas que surgem e exigindo do 

professor estagiário uma atitude reflexiva. 

  Não podemos descorar que o facto de trabalharmos com seres humanos, faz com que 

tenhamos de atuar de forma diferenciada com cada um deles. A sua personalidade que vamos 

conhecendo ao longo tempo, através do contacto mais próximo, faz com que tenhamos de 

utilizar estratégias diferentes quando os aconselhamos e discutimos ideias. 

A autonomia através da liberdade de tomada de decisão, foi um fator preponderante na 

ação dos estagiários ao longo de todas as atividades que desenvolveram. Este facto fez com 

que ganhassem mais confiança nas suas capacidades e mais autoestima na tomada de 

decisões.  

  A possibilidade de corrigir e modificar atitudes através da reflexão e autorreflexão, foi 

também uma mais-valia para a sua evolução na prática pedagógica e na sua ação socio-afetiva 

com os alunos. 

A grande dificuldade sentida enquanto orientador/supervisor refere-se à avaliação, 

fator determinante e de grande importância para os estagiários. Como temos a noção que é 

difícil avaliar e que este processo necessita sempre de uma preparação, que só com a 
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experiência se consegue melhorar, sentimos necessidade de todos os anos melhorar neste 

campo. 

 Uma outra dificuldade é ter a noção de que as nossas estratégias nem sempre são as 

mais corretas, ou as mais adequada para que os estagiários obtenham ferramentas, que lhes 

permitam enfrentar a carreira docente com tranquilidade e confiança. Esta consciência leva-

nos à procura das melhores soluções, adaptando as estratégias que funcionaram menos bem, 

tendo como objetivo a melhoria da nossa ação.  

Inicialmente a nossa opinião prevalecia, mas com o tempo e a experiência cada vez 

menos recorriam e ela. Este foi um ponto muito positivo e muito gratificante. 

O processo educativo é contínuo e moroso tanto para nós como para eles e não há 

estratégias perfeitas, tudo depende de quem temos á nossa frente, do conhecimento que temos 

e da nossa capacidade para adequar estratégias. É um caminho longo e difícil a percorrer e 

que todos devemos sempre procurar melhorar. 

Esta é no nosso entender a parte mais gratificante da supervisão, pois em colaboração 

aprendemos sempre algo uns com os outros, trocando informação e experiências adquiridas. 

Tudo isto contribui para o nosso “crescimento” como docentes.  

Esta experiência permite-nos: melhorar a capacidade reflexiva; desenvolver a forma de 

lidar com jovens professores estagiários com pouca ou nenhuma experiência docente; evoluir 

e amadurecer, pois ao observar aprendemos com os erros que percecionamos e melhorar a 

nossa prática pedagógica através das estratégias inovadora que os jovens professores 

apresentam. 

No entanto há sempre pontos a melhorar tanto na minha ação como supervisora como 

no tempo destinado ao Estágio Pedagógico. Consideramos que dois períodos letivos são 

pouco tempo para que se possam aprofundar conhecimentos, competências essenciais para a 

prática docente e ter uma noção mais ampla de todo o processo educativo. 

Concluindo, ao longo deste trabalho torna-se inquestionável a importância que tem o 

Orientador de estágio; é também indubitável que o Estágio Pedagógico constitui uma 

experiência enriquecedora para o Estagiário, que aliado à sua vontade e empenho próprios, 

constituem o terreno ideal para um estágio que além de muito proveitoso se revelará 

igualmente agradável.  

Finalmente, consideramos que foi muito compensador este esforço de pesquisa e 

revisão bibliográfica realizados sobre o tema ―Supervisão Pedagógica, pois permitiu a 

construção de saberes, e no futuro irá tornar possível a opção de despectivas de atuação mais 

adequadas. 
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Registo anedótico em relação ao tempo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tempo Acontecimentos (descrição) 

0’00’’ 
A Professora iniciou a aula questionando os alunos sobre os conteúdos abordados na aula anterior; De 

seguida menciona o que vai abordar nesta aula e de seguida explica o aquecimento; 

2’13’’ 
Início do aquecimento, finalizando com corrida uma vez que pelo fato de ser um aquecimento lúdio, 

gerou conflitos entre os alunos; Estratégia inicial pouco adequada aos alunos mas terminou bem. 

11’30’’ Organiza os alunos em linha, em cima da linha lateral de frente para a Professora; 

11’58’’ 
A Professora realiza a instrução sobre as fintas e de seguida realiza a demonstração de cada uma delas; 

utiliza alunos como auxiliar de ensino.  

15’37’’ 
Início do 1º objetivo operacional; A Professora desloca-se ao longo do campo, dando feedbacks 

individuais e coletivos à turma; 

23’27’’ Fim do exercício; Utiliza os alunos para recolha de material; 

24’09’’ A Professora instrui e demonstra o 2º objetivo operacional com a ajuda dos alunos; 

26’39’’ Transição dos alunos para as posições em campo; 

27’13’’ 
Início do 2º objetivo operacional; A Professora desloca-se ao longo do campo, dando feedbacks 

individuais e coletivos à turma; 

34’40’’ 
Fim do exercício; Utiliza os alunos para arrumarem os cones e de seguida organiza estes em linha em 

cima da linha lateral de frente para a Professora; 

35’16’’ Instrução do 3º objetivo operacional (jogo 5x5) com a ajuda do seu quadro auxiliar; 

38’13’’ Transição dos alunos para dentro do campo; 

39’05’’ 

Início do jogo; A Professora desloca-se ao longo do campo acompanhando as jogadas dos alunos, 

motivando-os e corrigindo-os sempre que necessário; Controla também a troca dos guarda-redes e das 

substituições; 

65’42’’ Fim do jogo; A Professora organiza alunos em linha em cima da linha lateral de frente para ela; 

66’35’’ 

Inicia o balanço final da aula, questionando os alunos sobre as maiores dificuldades sentidas na aula, 

bem como faz uma correção geral a turma do principal erro das equipas; Finaliza fazendo uma ponte 

para a próxima aula; 

68’02’’ Fim. 
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Ficha de registo das práticas de ensino supervisionadas (PES)               

 

ESCOLA SECUNDÁRIA / 3 DE S. PEDRO - VILA REAL         FICHA DE REGISTO DAS PRÁTICAS DE ENSINO SUPERVISIONADAS (PES)               Ano Letivo 2007/2008 

 

 

 
P.E.S. Nº  BLOCO N.º: 1 ANO: 

 
Hora: 

 
UNIDADE DIDÁCTICA: 

      

 
ESTAGIÁRIO: DATA: 

 
Turma: 

   
LOCAL: 

       

PARÂMETROS DE AVALIAÇÃO OCORRÊNCIAS (podem acrescentar-se ou retirar-se) / PONTOS 
 

TOTAL 

        
1ª 

Início 
2ª  

Ocorrência 
3ª  

Ocorrência 
4ª 

Ocorrência 
5ª 

Ocorrência 
6ª 

(Fim)  
Média 

1º
 P

ar
âm

e
tr

o
 

Introdução da 
aula 

Objetivos 
Transmite os objetivos de forma clara e eficaz 

            

 

  

Relaciona-os com os da aula anterior 
 

Regras e cuidados 
a ter 

Comportamentos, atitudes 
 

Normas de segurança e disciplina … 
 

Controlo da turma Não há dispersão dos alunos 
 

2º
 P

ar
âm

e
tr

o
   

Intervenção 

Sistemática, correta e estrategicamente com 
os alunos 

            

 

  

Mobilização 
dos alunos 

Individualmente, em grupo ou para a turma 
 

para as 
atividades Motivação 

Solicita a superação das capacidades 
 

  Incentiva à participação ativa nas atividades 
 

3º
 P

ar
âm

e
tr

o
 

  

Organização 

Permite o cumprimento dos objetivos da aula 

            

 

  

Organização, 
Controlo 

Permite a deteção e prevenção de situações 
de risco  

e Segurança 
das Controlo e 

Segurança 

Posiciona-se e circula corretamente no 
espaço da aula  

atividades 
Intervém sistematicamente, ajuda e elimina 

fatores perturbadores  

4º
 P

ar
âm

e
tr

o
 

  
Gestão do tempo 

de aula 
Períodos d instrução/demonstração, 

organização e transição 

            

 

  

Gestão de 
Gestão do material 

utilizado 
… de acordo com os objetivos da aula 

 

de Recursos 
 e dos grupos 
constituídos 

Adapta-se oportunamente aos seus 
imprevistos  

  
  

Maximiza do Tempo de Empenhamento 
Motor  

5º
 P

a
râ

m
e

tr
o

 Instrução/Intr
odução 

Explica e/ou demonstra clara e oportunamente a atividade/exercício 

            

 

  das Atividades Recorre quando necessário à ajuda de alunos e/ou auxiliares de ensino 
 

  Transmite a matéria com eficácia e economia de tempo 
 

6º
 P

ar
âm

e
tr

o
 

Regulação das Intervém sistemática e eficazmente na ação dos seus alunos 

            

 

  Atividades Intervenção: Feedback, Incentivo e disciplina/conduta 
 

  Mantém elevados os níveis de motivação e empenho dos alunos 
 

7º
 P

a
râ

m
. 

Linguagem Utiliza uma linguagem clara e acessível à compreensão pelos alunos 
            

 
  

Utilizada Utiliza termos técnicos oportuna e adequadamente 
 

8
º 

P
ar

âm
. 

Sequência 
Apresenta uma estrutura coordenada, coerente, contínua e sem 

quebras 
            

 
  

da Aula A intensidade e dificuldade das tarefas estão adaptadas aos alunos 
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9
º 

P
ar

âm
. 

Conclusão Conclui a aula de modo sereno e tranquilo, fazendo o balanço da aula 
            

 
  

da Aula Realiza a extensão dos conteúdos para a(s) aula(s) seguinte(s) 
 

1
0

º 
P

ar
âm

et
ro

 

Concordância 
com o 

A aula decorre no genericamente de acordo com o plano de aula 

            

 

  

plano / 
adaptabilidad

e 

Perante situações imprevistas, adapta-se integrando-as ou não no 
plano  

na aula Sem perder de vista os objetivos definidos e o essencial da aula 
 

           

A Orientadora 
 

O Estagiário 
  

Total de Pontos 
Alcançados  

0,00 

  ROSA PEIXOTO    
 

        
  

Nota Final (escala 
de 0-20) 

  0,00 
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Ata de Reunião de Estágio 

  

PES nº dois e três da Unidade Didática de Ginástica da Estagiária Inês  

No dia seis de janeiro de dois mil e doze, as estagiárias do núcleo um, reuniram com a 

professora orientadora Rosa Peixoto.  

Deste modo, a reunião iniciou-se com a auto – avaliação da professora estagiária Inês Silva, 

começando por referir que nesta aula se sentiu menos nervosa comparado coma aula anterior. 

Na realização da introdução da aula refere que informou os alunos sobre todos os conteúdos 

que iam ser avaliados e que gostou do comportamento dos alunos, no entanto, a professora 

Inês confessa que tentou ser mais rígida nesta aula de maneira a controlar os alunos. Afirmou 

que a organização dos alunos na parte do solo é que esteve menos bem, devido ao facto de os 

alunos não terem atendido a organização das filas. Comentou que a turma em geral está muito 

bem na modalidade de ginástica e que foi uma enorme ajuda o facto de ter tido alunas a ajudar 

nas ajudas para os exercícios. Em alguns momentos de maior barulho a professora Inês refere 

que adotou a estratégia de se calar enquanto eles continuavam a fazer barulho e pensa que 

resultou. Já quase no fim da aula a professora Inês comentou que teve de mandar sentar dois 

alunos que estavam a ter um mau comportamento. A aula acabou um pouco mais cedo do que 

o previsto e a professora Inês optou por trabalhar com o mini trampolim, sendo que durante a 

realização dos exercício ao verificar alguma dispersão nas filas a professora foi rígida com 

eles de modo a poder controlar melhor a turma.  

De seguida falou a professora estagiária Isabel, começando por dizer que na sua opinião foi 

uma boa aula, achando que a professora foi muito rápida a avaliar todos os alunos. Destacou o 

facto de ter dúvidas quanto à avaliação realizada pela professora no solo, visto que, acha 

muito difícil observar e avaliar três alunos a executar em simultâneo cada elemento gímnico. 

Na instrução para o exercício dos apoios faciais invertidos refere que a professora devia ter 

aproximado mais os alunos do local da tarefa. Resumindo a professora Isabel comentou que 

no geral a turma é muito boa tanto ao nível motor na modalidade de ginástica como também 

ao nível de comportamento.  

De seguida, falou a professora estagiária Janete, concordando com tudo o que já foi referido 

pela professora Isabel, referindo apenas que também tinha dúvidas quanto a avaliação que a 

professora Inês realizou no solo.  

Por último, a professora orientadora Rosa Peixoto afirmou também concordar com tudo o que 

já tinha sido dito. Falou que sentiu a professora realmente mais calma do que a aula anterior. 

Refere ainda que é impossível avaliar três alunos a executar algum elemento gímnico em 

simultâneo, e que faltou foi alguma motivação por parte da professora, existindo pouca 

dinâmica ao longo de toda a aula. Comentou que a transição para o exercício de mini 

trampolim foi mais demorada do que o previsto, e que gostou o facto da professora ter 

utilizado algumas alunas como modelos de ensino. O que menos gostou foi a última parte da 

aula, visto que a professora não deu instrução para a turma, porque ocorreu muito dispersão 

nas filas e muito tempo de espera pois deveria ter existido progressões para o exercício de 

mini trampolim. Sugere à professora Inês que teria sido melhor opção caso ela fosse trabalhar 

na parte de solo, visto que, foi nessa parte que os alunos apresentaram mais dificuldades.  

___________________________ (Orientadora de Estágio)  

___________________________ (Representante do Núcleo de Estágio)  

___________________________  

 


