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Resumo 

 

O relatório de estágio tem como objetivo apresentar e descrever a atividade 

docente desenvolvida durante este ano letivo  e refletir sobre as aprendizagens que 

envolvem o contexto escolar.   

Este período de estágio constitui um momento crítico na formação de 

professores. Carateriza-se por ser um período inseguranças e incertezas, em que o 

professor estagiário tem de adquirir rapidamente um certo equilíbrio pessoal e 

conhecimento profissional (Jardim e Onofre, 2009). 

Para uma leitura clara e fluída, optei por estruturar o relatório de forma 

cronológica, à medida em que era necessário encontrar soluções para estruturar o 

processo ensino-aprendizagem. 

Numa primeira parte de carácter descritivo, apresento o contexto escolar onde 

estive inserido, nomeadamente, a Escola, o Departamento de Educação Física e a 

Turma, de forma a estar preparado para adequar as decisões pedagógicas a serem 

tomadas ao longo do ano. 

A segunda e terceira parte, consiste em descrever todo o trabalho desenvolvido 

com a turma, refletindo sobre os aspetos mais relevantes e as dificuldades sentidas, 

quer na organização e gestão de todo o ensino, como as estratégias e soluções 

encontradas para ultrapassar essas dificuldades. A observação de aulas do meu 

orientador e de outros professores, revelou-se também essencial na minha 

aprendizagem e evolução como docente. 

A quarta parte deste relatório, foca-se na minha intervenção junto da comunidade 

escolar, enfatizando o meu contributo no desenvolvimento da formação dos professores 

através da ação de informação. 

Na quinta parte, descrevo as restantes atividades que fui desenvolvendo e 

cooperando durante o ano letivo. 

Por fim, apresento uma breve reflexão sobre as principais aprendizagens e 

aspetos a melhorar durante a minha atividade como professor. 
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Abstract 

 

The internship report has as objective, to introduce and describe the teaching 

activity developed during this school year and reflect about the learnings which involve 

the school context.  

This period of internship is a critical moment in teacher training. It is characterized 

by being a period of insecurities and uncertainties, where the trainee teacher has to 

acquire, fast. a certain personal balance and professional knowledge (Jardim e Onofre, 

2009). 

For a first clear and fluid reading, I choose to structure the report chronologically, 

while it was necessary to find solutions to structure the process of teaching-learning.  

In a first part, of descriptive character, I present the school context where I will be 

inserted, namely, the School, the Department of Physical Education and the Class, as a 

form of being prepared to adequate the pedagogical decisions that had to be taken 

during the year. 

The second and third part, consists in describing the whole work developed with 

the class, reflecting about the most relevant aspects and the difficulties felt, either in 

organization and management of the whole teaching, either in strategies and solutions 

found to overcome those difficulties. The observation of my advisor’s classrooms, and 

other teachers, was also an essential part in my learning and evolution as a teacher. 

The fourth part of this report is focused on my intervention next to the school 

community, emphasizing my contribution in the development of teachers education 

through the action of information.  

In the fifth part, I describe the remaining activities that I developed e cooperated 

during the school year. 

Lastly, I present a brief reflection about the principal learnings and aspects to 

improve during my future activity as a teacher
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Introdução 

 

Este estágio pedagógico integra o 2º ano do Mestrado em Ensino da Educação 

nos Ensinos Básico e Secundário da Universidade de Trás-Os-Montes e Alto  Douro e 

foi desenvolvido na Escola Secundária Manuel de Arriaga, situada no arquipelágo dos 

Açores, ilha do Faial. 

A formação inicial é um momento crucial e transformador da vida de um 

aluno/futuro professor, configurando-se esta como um conjunto de relações dialéticas e 

de interações que se estabelecem entre os vários intervenientes do processo formativo, 

sobretudo, em momentos supervisivos. (Mesquita, E., Formosinho, J., Machado, J., 

2012). 

Os formandos perspetivam ainda a formação inicial como uma preparação que 

os ajudará, no futuro, a suprir as necessidades que poderão vir a sentir e veem-na como 

um desafio. (Mesquita, E e colaboradores, 2012). 

O relatório de estágio surge com o intuito de refletir sobre as práticas 

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

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

Além disso, são descritas de forma detalhada todas as atividades realizadas. 

O ato reflexivo crítico precisa de ser incorporado na dinâmica da supervisão 

pedagógica, no sentido de se construir um caminho para a autonomia profissional que 

tenha em consideração a dimensão complexa da política educativa e os seus impactos 

na praxis. (Gaspar, M., Seabra, F., Neves, C., 2012) 

Atualmente, a supervisão é entendida como a assistência e a orientação 

profissional, dadas por pessoas formadas e competentes em matéria de educação, 

visando o aperfeiçoamento do processo ensino-aprendizagem. (Alves, A., 2013) 

Para Alarcão e Tavares (2002), a supervisão é o processo pelo qual um 

professor (a priori mais experiente e informado, o que pressupõe possuir determinadas 

competências relacionadas com a sua atividade enquanto professor) orienta um 

candidato a professor ou outro professor no seu desenvolvimento humano e profissional. 

No dizer de Alarcão e Tavares (1987: 34), “ensinar os professores a ensinar deve 

ser o objetivo principal de toda a supervisão pedagógica”. 
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Deste modo, a supervisão pode ser entendida como uma visão aprofundada, 

reflexiva e com sentido autocrítico do contexto circundante mas também voltada para o 

interior com vista a compreender o significado da realidade; uma visão com capacidade 

de previsão; uma retrovisão; e uma segunda visão para promover o que se pretende 

que seja instituído, para evitar o que não se deseja e para reconhecer o que aconteceu 

e não deveria ter acontecido (Stones, 1984, citado por (Gaspar, M., Seabra, F., Neves, 

C., 2012). 

A realização deste estágio, foi, sem dúvida, o momento mais marcante e com 

maior significado na minha formação como futuro profissional educativo (Carvalhinho & 

Rodrigues, 2004). Este sentimento prende-se pelo fato de ser confrontado com uma 

nova realidade, nunca antes experimentada.  

Segundo Aranha (2004), a principal função do professor de Educação Física é a 

de desenvolver no aluno capacidades físicas e cognitivas, modificando, também, 

atitudes e comportamento social, cumprindo os objetivos estipulados pelo Ministério de 

Educação, promovendo a independência e autonomia dos alunos nos domínios pscico-

motor, cognitivo e sócio-afetivo. Como tal, o professor estagiário deve ser possuidor de 

capacidades que proporcionem a operacionalização da prática pedagógica, assim 

como, a capacidade de inovação e investigação. 

Desde o primento momento, procurei ter em conta as Questões Educativas: As 

Questões de Ordem Filosófica, preocupando-me em saber o que é o aluno, 

caraterizando genética e culturalmente o comportamento existente. As Questões de 

Ordem Pedagógica, preocupando-me com o que poderia vir a ser o aluno, caraterizando 

a competência, o conhecimento, a habilidade, os hábitos, o comportamento, etc. do 

aluno no final do processo, ou seja, caraterizar o produto, o perfil do Homem, o fim que 

se pretende alcançar. Questões de Ordem Teórica, preocupando-me com o que 

transforma o aluno, caraterizando o processo, definindo que conteúdos poderá saber, 

respeitando sempre o que é, e o que pode vir a ser o aluno. Questões de Ordem 

Didática, preocupando-me como se transforma o aluno, caraterizando, igualmente o 

processo, definindo métodos e estratégias e preocupando-me com a conceção de 

ensino – como transformar o aluno X em Y – e com a conceção de aprendizagem – 

como é que X se transforma em Y. (Aranha, 2004) 

Além de tudo isto, o professor estagiário deve ser capaz de adaptar-se às 

situações inesperadas que possam acontecer, aplicando os conhecimentos já 

adquiridos e refletindo sobre estes, após a tomada de decisão, sem nunca esquecer o 
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objetivo fundamental da disciplina, promover nos alunos o gosto pela prática regular de 

atividade física. 

O desenvolvimento deste relatório, de forma descritiva e reflexiva, é fundamental 

para refletir sobre todo o trabalho realizado, que permitiu enfrentar limites e superar 

dificuldades, que mais tarde serão novamente encontrados num contexto diferente, em 

que o professor deverá estar mais preparado para enfrentar esses desafios. 
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1. Analisar e compreender o contexto 

 
Para dar início ao Estágio Pedagógico de forma organizada e coerente, achei 

pertinente conhecer todo o meio envolvente em que iria estar inserido – Escola, 

Departamento de Educação Física e a Turma. Conhecer as cirscuntâncias contextuais 

foi fundamental para planear as atividades a realizar e refletir sobre estas, após as 

decisões tomadas e aplicadas. Todas estas informações foram recolhidas antes do dia 

12 de setembro, início da minha lecionação. 

  

1.1. A Escola 

 

Como “o bom filho, a casa torna”, decidi voltar à escola que me fez crescer e 

(re)educar como cidadão e estudante competente. Além de estar, após 4 anos, em seio 

familiar, aqui sinto-me como “peixe na água” e preparado para a exigência desta etapa 

formativa. 

Em 2007, após mudança para as novas instalações, a escola passou a dispor 

de equipamento e estruturas, incluindo instalações desportivas completas, que a 

colocou entre as melhores da Europa. 

“A escola funciona num só edifício, de três pisos, e tem cinquenta e uma salas 

destinadas a atividades letivas. Destas, sete são laboratórios (dois de Biologia, um de 

Geologia, um de Física, um de Química, um de Matemática e um de Informática), quatro 

são salas de Artes Visuais, duas são salas de Informática, duas salas são Oficinas e há 

ainda uma sala de ciências. 

Cinquenta e duas salas dispõem de um quadro interativo e de um posto de 

trabalho com computador integrado, permitindo não só a interação com o quadro mas 

também a utilização do programa informático de suporte ao registo da atividade do 

docente. 

A escola dispõe de uma Biblioteca, de um Museu, de uma Sala de Estudo e de 

um Auditório.  

O Centro Audiovisual e Multimédia Escolar dispõe de uma sala totalmente 

equipada. 

Os docentes dispõem de um gabinete para cada Departamento, com um 

computador, de dois gabinetes e de uma sala de trabalho,  dispondo as primeiras cada 

uma de um computador e a última de seis, bem como de uma sala de Diretores de 



6 
 

Turma, com três computadores,  e de uma de atendimento dos Encarregados de 

Educação. Há também duas salas reservadas aos clubes escolares.  

O Presidente da Assembleia de Escola e do Conselho Pedagógico e os 

Coordenadores de Diretores de Turma também dispõem de um gabinete, equipado com 

um computador.    

Os alunos beneficiam de uma ampla sala de convívio, que ocupa parte do 

segundo e terceiro piso. 

Existem ainda os seguintes espaços, destinados aos serviços: reprografia, 

papelaria, bufete, refeitório e serviço de ação social escolar. 

A escola dispõe também de um gabinete médico e de um gabinete do Serviço 

de Psicologia e Orientação Vocacional.” – Sítio da ESMA. 

Ao nível da Educação Física, esta escola possui um complexo desportivo que 

integra: um sintético, um semicoberto, um pavilhão com campo de 40x20, um ginásio 

grande, uma sala de combates (ginásio pequeno), uma sala de aula, uma piscina 

aquecida de 25 metros e variados balneários. 

 

1.2. O Departamento de Educação Física 

 

O Departamento de Educação Física é composto por 9 professores, todos eles 

com muitos anos de experiências, letiva e não letiva.  

Este Departamento não cumpre as orientações expressas nos Programas 

Nacionais de Educação Física (PNEF), no que diz respeito aos níveis introdutório, 

elementar e avançado. Contudo, tem um documento próprio, em que estão definidos 

para cada ano escolar, os objetivos a cumprir para cada nível de aproveitamento, numa 

lógica crescente de dificuldade do 7º ao 12º ano. 

Está aprovado, desde o ano letivo anterior, o Plano Anual de Atividades, o Plano 

Plurianual e o roulement a ser utilizado por cada professor. 

O Plano Plurianual define quais as matérias prioritárias em cada ano de 

escolaridade e os critérios gerais de avaliação, tornando-se por isso um documento 

fundamental de orientação de todo o processo, além de criar alguma uniformidade entre 

os vários professores. 
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Além destes documentos, o Departamento possui ainda, na Intranet – Portal 

Esmarriaga, um regimento interno, um inventário do material disponível e as atas das 

reuniões realizadas. 

O Departamento carateriza-se pela sua exigência no trabalho, procurando ouvir 

as experiências e competências de cada professor, com objetivo de definir estratégias 

para a resolução de problemas que cabe ao ao próprio Departamento resolver.  

Desde o início, fui colocado por alguns professores à vontade para exprimir as 

minhas ideias e/ou pedir apoio no que fosse necessário, o que considero, como 

professor estagiário, bastante positivo e enriquecedor, estar inserido num contexto de 

apoio e partilha de informação, com total abertura para participar ativamente nas 

reuniões, dando a minha opinião sobre situações pontuais. 

 

1.3. A Turma 

 

O 8ºA é uma turma com 21 alunos (11 raparigas e 10 rapazes). Ainda antes do 

início do ano letivo um aluno foi transferido. Entretanto, no 2º Período, outro aluno foi 

colocado nesta turma, mantendo-se até ao final do ano o mesmo número de alunos. 

Foi possível verificar que haviam 2 repetentes e que a média de idades era 13,3. 

Só após o início do ano letivo, foi possível concluir com mais detalhe as 

caraterísticas da turma, que serão apresentadas no ponto seguinte. 

Cada decisão pedagógica que um professor toma, só faz sentido se for adaptada 

e contextualizada. Por isso, é fundamental conhecer os alunos com quem estamos a 

trabalhar, os seus interesses, as suas expetativas e capacidades, percebendo as 

dinâmicas da turma de forma a que seja possível selecionar estratégias pedagógicas 

ajustadas a esses alunos. 
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2. Conhecer os alunos 

 

Conhecendo o contexto em que iria lecionar, estava na hora de enfrentar os 

alunos. Era necessário iniciar um conjunto de tarefas de forma simultânea: a Avaliação 

Diagnóstica e o Estudo de Turma. 

“Reconhecer que gostaríamos de ensinar de acordo com as prioridades de 

desenvolvimento dos nossos alunos, coloca-nos a necessidade de saber quais são 

essas prioridades, de as definir e de as perseguir enquanto objetivos de aprendizagem, 

a concretizar nas nossas aulas.” (Carvalho, 1994) 

 

2.1. Avaliação Diagnóstica 

 

Na linha de pensamento da afirmação anterior, surge a Avaliação Diagnóstica, 

sendo um processo que permite orientar e organizar o trabalho com as diferentes 

turmas, tendo como objetivos fundamentais “diagnosticar as dificuldades e limitações 

dos alunos face às aprendizagens previstas e prognosticar o seu desenvolvimento.” 

(Carvalho, 1994) 

Desta forma, iniciei o ano letivo a realizar a Avaliação Diagnóstica. Este processo 

durou as primeiras 7 semanas de aulas (12 de setembro a 2 de novembro), permitindo 

fazer uma Avaliação Diagnóstica das 6 matérias prioritárias. 

É importante referir que o Plano Plurianual já existente no Departamento, define 

quais as matérias a lecionar em cada ano de escolaridade. O roulement também está 

definido, sabendo exatamante os espaços que irei utilizar em cada semana até ao final 

do ano letivo. 

Analisando o documento, verifiquei que as matérias a abordar no 8º ano seriam: 

natação, ginástica, futebol, atletismo, basquetebol e badminton.  

Para cada matéria, realizei um exercício básico para perceber o nível geral da 

turma, a saber: 

- Natação: nado de 15 metros nos estilos crol, costas e bruços; 

- Ginástica: execução individual dos elementos gímnicos, rolamento à frente, 

rolamento à retaguarda, apoio facil invertido, roda, rodada, ponte, avião e ½ pirueta; 

- Futebol: exercício em estações, com objetivo de observar a condução e 

controlo da bola, passe e remate; 
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- Atletismo: exercício que foi realizado na avaliação sumativa; 

- Basquetebol: lançamento na passada; 

- Badminton: batimentos individuais. 

Todos estes exercícios, foram realizados na primeira aula de cada matéria. Estes 

momentos de Avaliação Diagnóstica basearam-se sobretudo na observação e registo, 

com ausência de feedback.  

O próximo passo seria verificar quais os espaços a frequentar no 1º Período, de 

modo a organizar o planeamento das aulas e a respetiva avaliação. 

Para cada matéria, aproveitei para esclarecer os critérios de avaliação, de forma 

a que, desde cedo, os alunos sintam que são parte integrante do processo ensino-

aprendizagem. Além disso, como cada matéria era lecionada num espaço diferente do 

roulement, preocupei-me em transmitir rotinas de organização e de funcionamento da 

aula para cada espaço, de forma individualizada. 

Nesta primeira etapa, a minha principal dificuldade prendeu-se com o fato de não 

existir definido no Departamento, nenhum protocolo de Avaliação Diagnóstica e/ou 

exercícios tipo a serem aplicados em cada matéria. Deparado com esta realidade, decidi 

planear e executar exercícios básicos de aprendizagem que tivessem margem de 

progressão, tendo em conta as metas finais de cada matéria, segundo os critérios de 

avaliação já definidos pelo Departamento. Ultrapassada esta primeira barreira, surgiu 

outra, a observação e registo dos dados recolhidos na Avaliação Diagnóstica. 

Como era o único estagiário na escola, não havia núcleo de estágio. No entanto, 

em conjunto com os colegas que estavam na mesma situação, na ilha de São Miguel, 

criamos um grupo onde íamos expondo as nossas dificuldades e discutindo ideias, de 

forma a encontrar soluções para os nossos problemas. 

Este assunto, foi o primeiro de muitos a ser discutivo, porque também era uma 

dificuldade inerente a ambos. Após alguma conversa com os colegas estagiários e 

também com o orientador da escola, foi definido um método de forma a que os registos 

fossem realizados de forma rápida e eficaz. Este método consistia em colocar os sinais 

“+”, “+/-“, e “-“, consoante o aluno realizava a técnica/gesto em determinado exercício. 

A construção de um sistema de registo traduzível para todos os profesores mas 

adaptado ao estilo de cada um é, segundo Carvalho (1994) uma das etapas inerentes 

ao período da Avaliação Diagnóstica. 

Tendo consciência que é muito difícil a observação dos alunos em todas as 

situações, decidi focar-me na identificação dos casos extremos, quer dos que se 
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descatam negativamente ou positivamente pelo seu desempenho e colocar maior 

atenção nesses grupos no planeamento das aulas seguintes. 

Apesar de no início estar um pouco inseguro desta forma de registo, esta 

verificou-se positiva ao longo da Avaliação Diagnóstica das várias matérias. Analisando 

esses registos, consegui verificar imediatamente os grupos de nível, focando-me 

posteriormente nas tarefas e exercícios a realizar. 

Além dos registos, utilizei filmagens das várias matérias. Estas filmagens, 

permitiram-me observar com maior detalhe a execução dos alunos, utilizando também, 

por vezes, como feedback da sua execução, mostrando aos alunos os erros que 

estavam a cometer. 

Segundo Aranha (2007), a observação, enquanto princpial momento de registo 

e consequente avaliação, deve respeitar três princípios: objetividade – o professor 

observador deve ser rigoroso, transparente e pertinente, procurando ser imune a 

influências de efeitos como os estereótipos, a generosidade ou a tendência central; 

validade – os instrumentos utilizados devem medir, verdadeiramente, aquilo a que se 

propõem; e fidelidade (ou fiabilidade) – observador avalia de forma congruente duas 

situações diferentes e vários observadores avaliam com congruência a mesma situação. 

Devendo respeitar a objetividade, validade e fiabilidade, a observação realizada não 

deve nunca ignorar a sua componente subjetiva referente às individualidades do aluno 

em questão, da sua evolução, prognóstico e capacidades. 

Logo na primeira semana de Avaliação Diagnóstica, dei liberdade aos alunos de 

escolherem a formação dos grupos. Apenas selecionei 4 alunos, e estes teriam de 

escolher, de forma intercalada, um rapaz e uma rapariga. Esses alunos ficariam como 

capitães e responsáveis pelo grupo. Esta formação de grupos, serviu, essecialmente, 

para minimizar o tempo de transição e organização das tarefas, permitindo um (re)início 

rápido da aula. No início de cada período, selecionei outros 4 alunos para formação de 

novos grupos.  

Após concluída a Avaliação Diagnóstica, o professor está em condições de 

preparar objetivos e metas adequadas à turma e/ou grupos de alunos, calendarizar as 

atividades a desenvolver ao longo do ano considerando as matérias prioritárias, às quais 

deve dedicar mais tempo, organizar a atividade dos alunos sabendo à partida quais os 

que precisam de maior acompanhamento, organizar a turma, planeando em função das 

dinâmicas e dos perfis dos alunos (Carvalho, 1994). 
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2.2. Estudo de Turma 

 

O Estudo de Turma foi realizado até final de outubro e foi fundamental nas 

intervenções enquanto professor porque “a planificação é individualizada, e tem sempre 

como ponto de partida as caraterísticas da escola e dos alunos, pois o êxito da nossa 

planificação/realização baseia-se nos conhecimentos destes aspetos: escola, meio e 

turma.” (Aranha, 2007). 

Teve como principal objetivo conhecer as preferências dos alunos relativamente 

à Educação Física e à atividade física em geral, não esquecendo pormenores 

importantes na vida quotidiana do aluno, que podem influenciar de forma positiva ou 

negativa os seus comportamentos na aula. 

O conhecimento global do aluno, permite melhorar a minha intervenção na aula 

ao nível das tomadas de decisão, no que diz respeito ao planeamento (decisões de pré-

impacto), à execução do planeamento (decisões de impacto) e à reflexão sobre essa 

mesma execução (decisões de pós-impacto). 

Além de estar presente numa reunião de direção de turma, onde consegui obter 

informações pessoais mais detalhadas sobre cada aluno, nomeadamente o seu 

percurso escolar e contexto familiar, apliquei um questionário, realizado por mim, com 

questões que considerei pertinentes para aprofundar o meu conhecimento sobre os 

alunos. Este questionário foi realizado no Google Forms e pode ser visualizado no 

seguinte link – https://goo.gl/fUYs9d - ou no Dossier de Estágio. 

Dos resultados obtidos, destaco as modalidades que os alunos mais gostam 

(futebol e basquetebol) e que menos gostam (ginástica, natação e dança). Sabendo a 

priori, quais as modalidades em que os alunos estariam mais ou menos motivados para 

a prática, tinha em mente utilizar estratégias e metodologias de ensino para maximizar 

a motivação e consequentemente, o seu empenho na disciplina. 

No entanto, devido à minha opção de avaliar no 1ª Período as modalidades de 

natação e ginástica tendo em conta o roulement, o tempo útil de aula tornou-se escasso 

para pôr em prática todas as estratégias de forma a motivar os alunos nestas duas 

modalidades, algo que será fundamental rever em situações futuras idênticas. 

Além disso, permitiu-me saber quais os alunos que praticam modalidades 

federadas e quais praticam. Através desse conhecimento, utilizei esses alunos como 

agentes de ensino, quer para demonstrações de algum exercício/gesto técnico ou para 

meus ajudantes, quer na montagem/desmontagem do material necessário ou 

desempenhando funções de ajuda aos restantes colegas. 

https://goo.gl/fUYs9d
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É de realçar pela positiva, o fato de mais de metade dos alunos praticarem uma 

modalidade federada. O futebol, o andebol e o basquetebol são as modalidades mais 

praticadas. É de destacar uma aluna que realiza quatro atividades, atletismo, equitação, 

ballet e dança contemporânea. Os alunos que não praticam, alegam falta de tempo e 

não gostar de exercício físico. 

Apenas dois alunos participam nas atividades desportivas escolares, alegando 

que participam porque gostam de desporto e porque é importante para a saúde. Já os 

que não participam, justificam a falta de tempo e a prática de modalidades federadas 

para não o fazerem. 

Com estas duas questões, procurei conhecer o envolvimento dos alunos com o 

desporto. Apesar do desporto escolar ser pouco apreciado pelos alunos, a maioria 

justifica a sua pouca assiduidade com a prática de modalidades federadas, o que 

também é bastante positivo. 

Foram recolhidas também, informações não menos importantes, que podem 

influenciar de algum modo, as opções tomadas durante a lecionação. 

Como a maior parte dos alunos reside próximo da escola, a sua viagem é curta, 

entre 1-10 minutos. Podemos verificar que nenhum aluno demora mais de 30 minutos 

na sua deslocação para a escola. Mesmo o aluno que reside mais longe da escola, 

desloca-se de carro e não ultrapassa os 30 minutos. Um aluno ao viver na outra ponta 

da ilha (Praia do Norte, Capelo) e ao deslocar-se de transportes públicos, poderá 

demorar entre 40-50 minutos. 

Apesar da maioria dos alunos viver próximo da escola, metade dos alunos utiliza 

o carro como meio de transporte. Apenas dois alunos deslocam-se a pé, sendo que os 

restantes utilizam transportes públicos. 

Estas questões foram utilizadas para ter uma ideia geral geográfica dos alunos 

e de como são as suas viagens para a escola. Considero importante saber em que 

condições os alunos chegam à escola. Nesta turma não se verifica nenhum caso 

especial. Apenas devo ter especial atenção nas aulas de segunda-feira. Como a aula é 

ao último tempo da tarde, não poderá haver atrasos significativos que não permitem aos 

alunos assegurar o transporte de regresso a casa. 

Quase metade da turma já teve alguma lesão a praticar exercício físico. As 

lesões mais citadas foram entorses do tornozelo. Como as modalidades de futebol e 

basquetebol são as mais praticadas, este tipo de lesão é também a mais comum nestas 

modalidades. Ao planear os exercícios, tive em consideração não realizar exercícios 
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com movimentos que pudessem colocar em causa esse tipo de lesão ou indicar 

exercícios preventivos dessa mesma lesão. 

Apenas um aluno respondeu que toma banho no final das aulas. Os alunos 

justificam-se dizendo que não têm tempo para tomar banho, o que não é verdade. Na 

aula de quarta-feira os alunos saíam 5 minutos mais cedo da aula para esse fim e ainda 

tinham 15 minutos de intervalo antes da aula seguinte. Na aula de segunda-feira, saíam 

à hora normal, porque é a última aula do dia, e tinham tempo para o fazer. 

Relativamente à questão da higiene, é uma questão que o Departamento de 

Educação Física também procura respostas, tendo em conta as boas condições que a 

escola oferece. A falta de tempo continua a ser a resposta mais comum por parte dos 

alunos, mas, está longe de ser a justificação mais válida. 

É notável que mais de metade da turma dorme as horas que são recomendadas, 

entre 8-10 horas diárias. Apenas um aluno refere dormir abaixo do recomendado, entre 

4-6 horas. Alertei este aluno para os problemas associados ao pouco descanso, 

sobretudo no que diz respeito ao aproveitamento escolar. 

Nenhum aluno referiu ser fumador ou já ter tomado substâncias para ajudar na 

performance desportiva ou reduzir a fadiga. 

Os alunos ocupam os seus tempos livres maioritariamente a navegar na internet. 

Ver TV, estudar e praticar atividade física são outras atividades que fazem com maior 

frequência. 

Estas últimas questões não influenciam diretamente o funcionamento da aula, 

mas permitem ao professor ter um maior conhecimento sobre os alunos a vários níveis, 

importantes para sua vida fora do contexto escolar. 

A questão do sono também é um problema que se vive atualmente na 

adolescência, e por isso devemos alertar para esse tipo de situações. Pode ser a causa 

dos alunos chegarem cansados à escola e de não ter o aproveitamento escolar 

desejado. 

As questões relacionadas com a saúde são importantes, visto ser nestas idades 

que os jovens alunos começam a vivenciar novas expriências. Apesar de não ter 

acontecido nesta turma, é sempre importante referir as contraindicações da toma de 

suplementos e do tabaco. 



14 
 

3. 8ºA – Abordagens realizadas 

 

O conhecimento prático é o conhecimento que permite ao professor ir resolvendo 

os problemas com que se confronta ao longo da sua vida profissional, sendo este o 

conhecimento verdadeiramente valorizado pelo professor. (Onofre, 2003) 

Cabe a cada professor, escolher as metodologias de ensino que se adequam 

aos seus alunos, de acordo com as respetivas caraterísticas, o programa a desenvolver, 

a formação recebida, o seu trajeto profissional, as caraterísticas de personalidade, o seu 

pensar relativamente à educação e ainda a sua filosofia de vida. Este percurso deverá 

ser acompanhado por uma constante observação, análise e troca de impressões com 

os colegas de profissão relativamente aos métodos, permitindo uma abertura à 

mudança, visando os objetivos a atingir. 

Neste ponto, irei debruçar-me sobre os problemas e dificuldades pedagógicas, 

apresentando soluções e opiniões sobre os fatos ocorridos, de forma a potenciar o 

processo ensino-aprendizagem. 

Assim sendo, considero necessário entender o significado de ensino-

aprendizagem. Segundo Aranha (2005), ensino é um processo através do qual se 

pretende alcançar determinados objetivos pré-definidos, mobilizando-se, para o efeito, 

meios, estruturas e condições, organizando-se estratégias e atividades, de forma 

sequencial e combinatória. Por sua vez, aprendizagem é um processo através do qual 

surge ou se modifica um ou mais comportamentos, na sequência de reações do 

organismo a situações do meio ambiente, referentes ao domínio motor e às estruturas 

cognitivas, podendo, num sentido mais lato e abrangente surgir modificações da 

motivação e do comportamento social, de forma relativamente duradoura ou 

permanente. 

Segundo Aranha (2005), o processo ensino-aprendizagem carateriza-se pela 

existência de uma relação pedagógica de interdependência e influência recíproca, e 

define-se como sendo a interação que se estabelece entre o professor e os alunos, em 

que o primeiro assume a responsabilidade da direção, sistematização e da estruturação 

dos conteúdos e das estratégias de ensino a utilizar, enquanto ao segundo, cabe a 

tarefa de se apropriar dos conteúdos de forma ativa e criadora (participativa e 

empenhada). 
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Para tornar possível e eficaz esse processo, investi muito do meu tempo em 

pesquisa de exercícios e conteúdos das várias matérias, de forma a proporcionar aos 

alunos condições para concretização dos objetivos inicialmente propostos. 

 

3.1. Planeamento Anual 

 

O Planeamento Anual é, segundo Rosado (1999), o plano de trabalho que 

integra a organização, o acompanhamento, a avaliação, as estratégias de diferenciação 

pedagógica e de adequação curricular para uma turma, ou o conjunto de objetivos, 

conteúdos e meios que concretizem o projeto educativo anual para uma turma em 

particular. O plano anual é constituído pelo programa definido, em concreto, para essa 

turma, de acordo com o plano plurianual. Nele se definem os objetivos para esse ano e 

se operacionalizam os modos de os alcançar. 

Os resultados obtidos na Avaliação Diagnóstica são a base para a elaboração 

deste Planeamento Anual, que serve de base a todo o processo ensino-aprendizagem. 

É definido a distribuição das Unidade Didáticas e respetivas Aulas ao longo do ano, das 

matérias prioritárias a avaliar em cada Período e a calendarização desses momentos 

de avaliação. 

A próxima preocupação seria analisar o roulement e decidir quais as matérias a 

avaliar em cada período. Como o roulement estava dividido em dois semestres, a 

utilização da piscina e do ginásio pequeno estava prevista apenas para o 1º semestre, 

o que justifica a minha opção pela avaliação da natação e ginástica no 1º Período, 

optando pelo futebol e atletismo no 2º Período e no 3º Período, pelo badminton e 

basquetebol. 

Segundo Aranha (2004), antes de se dar início à lecionação, é necessário fazer 

o planeamento das atividades, através das unidades de ensino, cada bloco ou conjunto 

de aula de cada atividade física ou modalidade desportiva, às quais correspondem um 

programa específico, ao qual chamamos Unidades Didáticas. As aulas da unidade de 

ensino devem correponder ao que foi planeado na Unidade Didática, constituindo uma 

sequência lógica e contínua, de modo a garantir a consecução dos objetivos pré-

definidos. 
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3.2. Unidades Didáticas 

 

Numa Unidade Didática devem estar organizados os conteúdos em função dos 

objetivos do que nos propomos com o seu estudo. Neste sentido, a Unidade Didática 

deve ter como ponto de partida todo o trabalho efetuado anteriormente, nomeadamente, 

a Avaliação Diagnóstica, o Planeamento Anual e o Estudo de Turma.  

A Unidade Didática, não é mais nem menos, do que um documento orientador 

que ajuda o professor a organizar e a estruturar os conteúdos, distribuindo-os num 

determinado espaço de tempo, e numa fase final, refletir sobre as práticas realizadas, 

de forma a melhorar o processo ensino-aprendizagem. 

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

parâmetros: 

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

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

fundamentados; 

2º Parâmetro – Avaliação Diagnóstica: prevê uma Avaliação Diagnóstica, 

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

explicitado o seu conteúdo e regras de registo; 

3º Parâmetro – Decisões de Ajustamento: as Unidades Didáticas são aplicadas 

e ajustadas através de decisões de ensino pedagógica e didaticamente corretas, em 

função da especificidade da escola e da(s) turma(s), e, ainda, das condições que a 

realidade de ensino oferece, verificados após a Avaliação Diagnóstica; 

4º Parâmetro – Sequência e Continuidade: as atividades previstas na Unidade 

Didática formam uma unidade quanto aos processos e condições de progressão para 

os objetivos, seguindo uma lógica de abordagem das matérias, que não se orienta 

unicamente para a realização dos objetivos mas visam promover o aperfeiçoamento e 

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

prestações dos alunos; 

5º Parâmetro – Avaliação Contínua e Formativa: apresenta os respetivos 

sistemas de avaliação e fichas de registo devidamente explicitados no seu conteúdo e 

nas suas regras de registo, de modo a poder recolher informações sobre o nível de 

capacidades e comportamentos dos alunos. Prevê a utilização dessas informações para 

alterar/ajustar os objetivos pedagógicos e as estratégias de ensino-aprendizagem, de 

modo a promover a melhoria das capacidades e comportamentos dos alunos, 



17 
 

recorrendo a meios adequados (fichas de avaliação, balanços de fim da aula, conversas 

individuais, etc.); 

6ª Parâmetro – Análise Crítica e Reflexão Sobre os Resultados (Balanço Final): 

realiza um balanço da Unidade Didática lecionada, analisando os resultados alcançados 

através da identificação de causas de (in)sucesso, que podem incluir as 

decisões/opções inicialmente tomadas – estratégias, metodologias, etc. – bem como os 

acontecimentos imprevistos mas detetados no decorrer da atividade; 

7º Parâmetro – Aperfeiçoamento e Sugestões: Com base no balanço 

apresentado anteriormente, são apresentadas propostas de manutenção e/ou 

modificações de decisões/opções e/ou da estrutura da Unidade Didática (objetivos, 

conteúdos, estratégias de abordagem, etc.), visando a melhoria dos processos e/ou da 

utilização dos recursos com vista à sua eficácia. 

Assim sendo, para orientar o processo de ensino de cada matéria, organizei as 

Unidades Didáticas da seguinte forma:  

 População-alvo; 

 Critérios, parâmetros e ponderações de avaliação para cada domínio 

(psicomotor, sócio-afetivo, cognitivo); 

 Caraterização dos recursos temporais, materiais e humanos; 

 Definição de objetivos para cada domínio (psicomotor, sócio-afetivo, cognitivo); 

 Observações; 

 Estruturação dos conteúdos; 

 Estratégias de abordagem da UD; 

 Fase de consecução (avaliação diagnóstica, respetivo balanço e estratégias de 

intervenção); 

 Fase de avaliação; 

 Análise crítica e reflexão sobre os resultados; 

 Aperfeiçoamento e sugestões. 

 

Ao longo do ano letivo realizei 6 Unidades Didáticas, das 6 matérias prioritárias, 

já referidas anteriormente. Sendo a Unidade Didática um documento maleável, a 

estruturação dos conteúdos a serem abordados foi, quando necessário, alterado, devido 
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às necessidades dos alunos e às cirscuntâncias temporais (dias de chuva, espaços 

ocupados por outros professores, palestras indicadas pelo conselho executivo). Essas 

alterações de conteúdos foram colocadas na análise crítca e reflexão sobre os 

resultados, em cada Unidade Didática, respetivamente. 

No início de cada Unidade Didática e cada vez que a turma estava num espaço 

novo, procurei sempre incutir nos alunos novas regras de funcionamento, 

principalmente na arrumação das mochilas e no local de instrução inicial, para um início 

rápido da aula. Algumas dessas estratégias foram solucionadas por mim, outras 

indicadas pelo professor orientador nos balanços efetuados no final de cada aula. 

No que diz respeito a questões organizativas, utilizei sempre os grupos formados 

desde o início do ano para facilitar a organização durante toda a aula. Como muitas 

vezes trabalhei por estações, a utilização dos grupos permitiu-me perder menos tempo 

de instrução/organização/transição, quer no aquecimento, quer nos exercícios 

seguintes. 

As demonstrações eram realizadas, quando possível, com recurso a um agente 

de ensino. Durante a Avaliação Diagnóstica de cada matéria e das conclusões retiradas 

do Estudo de Turma, foi possível verificar os alunos eram federados e que executavam 

com sucesso o que era pretendido em cada matéria. 

Em todas as Unidades Didáticas, tentei sempre utilizar dois sinais combinados 

com os alunos no início do ano letivo. No sinal de atenção, os alunos paravam no local 

onde estavam, com o objetivo de emitir um feedback geral à turma sobre algo que estava 

a acontecer na aula, quer fosse positivo ou negativo para o seu funcionamento. O sinal 

de reunião era utilizado quando era necessário mudar de exercício ou dar alguma 

informação mais detalhada sobre qualquer gesto/técnica que estava a ser utilizada. No 

entanto, podia ter sido mais consistente na utilização destes sinais. Devido às 

cirscuntânscias próprias de cada aula, por vezes sentia que não era claro na execução 

destes sinais, utilizando muitas vezes o apito como auxílio.  

Durante o 2º Período, para a avaliação da força (superior, média e inferior), 

realizei um plano de treino individual para cada aluno. Através de um momento de 

avaliação inicial, recolhi o número de repetições que os alunos conseguiam executar 

antes de iniciar o treino da força propriamente dito. Através desse número, construí um 

plano de treino individual, durante 10 semanas, baseando-me nos princípios da 

individualidade, especificidade e progressão. 

Estava planeado a realização dos exercícios três vezes por semana, duas vezes 

na aula, e a terceira vez, os alunos tinham como responsabilidade realizar em casa. 
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Os alunos corresponderam bem a esta tarefa, no entanto, torna-se difícil para o 

professor estar a ajustar o plano de treino semanalmente, tendo em conta a evolução, 

ou não, dos alunos. 

 

3.3. Planos de Aula 

 
Ao longo do ano letivo, foram realizados 82 planos de aula, tentando sempre 

manter a mesma estrutura e organização. 

Tive a preocupação de realizar um plano de aula simples, que pudesse ser lido 

e aplicado por outro qualquer professor, mas também, pessoal e de fácil interpretação. 

Procurei sempre incluir as possíveis técnicas de intervenção pedagógica a serem 

utilizadas. 

Os planos de aula eram constituídos por um cabeçalho, onde incluía o nº da aula 

do ano e da Unidade Didática em questão, o nº de alunos, a data e a hora, o tempo 

horário, o local/instalação da aula e o material necessário. Logo de seguida estava 

definido o objetivo específico da aula, a função didática e os conteúdos a serem 

abordados. Após definido o objetivo específico, construía os objetivos operacionais, 

tendo em conta a ação, contexto e critérios de êxito de cada exercício. 

O Plano de Aula estava organizado com o tempo horário e o tempo tarefa, 

seguido da sequência dessas mesmas tarefas e da descrição das mesmas, 

completando com as estratégias a utilizar, o controlo da turma e o esquema de cada 

exercício. 

No final da aula, era realizado um balanço de toda a atividade, de forma crítica, 

apresentando sugestões de aperfeiçoamento para melhoria de aulas futuras. 

Segundo Aranha (2008), os Planos de Aula devem conter os seguintes 

parâmetros: 

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

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

concordantes com os definidos na Unidade Didática; 

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

estrutura global correta, metodológica e pedagogicamente, apresentando opções de 

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

as várias fases e situações da aula; 
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3º Parâmetro – Estratégias de Atuação: o plano prevê estratégias de atuação do 

professor que garantam um perfeito controlo dos comportamentos dos alunos 

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

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

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

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

antecipando ou indicando as opções a tomar na condução da atividade dos alunos e na 

estruturação das condições de realização dessas atividades, de tal modo que outros 

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

concretização; 

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

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

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

nem os critérios de êxito delimitados; 

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

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

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

fatores determinantes do (in)sucesso da aula; 

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

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

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

orientação pedagógico-didática assimilada, sugerindo formas de melhoramento 

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

Em muitas ocasiões, quando era necessário e pertinente, planeei aulas 

politemáticas. Estas aulas surgiram, sobretudo, quando alguma matéria já estava quase 

consolidada e aproveitava para iniciar outra. Exemplo desta situação, ocorreu no final 

do 1º Período. 

Enquanto iniciava a modalidade de badminton com metade da turma, os 

restantes estavam a treinar ginástica, modalidade que ia ser avaliada nesse Período. 

Os alunos trocariam de modalidade a meio da aula. 

Uma falha na elaboração dos Planos de Aula, foi, não ter pensado para cada 

exercício, uma variante de dificuldade/facilidade para adaptar rapidamente o exercício 

no decorrer da aula, caso necessário. 
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3.4. Prática Pedagógica Supervisionada 

 

A minha intervenção, enquanto professor, deve contribuir para o 

desenvolvimento de aprendizagens significativas, possibilitando a construção de 

conhecimentos e o desenvolvimento integral dos seus educandos. (PNEF, 2001) 

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

a seguir apresentados. 

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

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

aulas ou etapas anteriores da Unidade Didática, sublinhando as regras a cumprir e os 

cuidados a ter (comportamentos, atitudes, normas de segurança, disciplina, etc.), não 

se observando dispersão dos alunos; 

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

sistematicamente, correta, e estrategicamente com os alunos (individual, grupo ou 

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

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

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

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

objetivos da aula e a deteção e prevenção de situações de risco, posicionando-se e 

circulando no espaço de aula, intervindo sistematicamente na execução das tarefas 

pelos alunos, ajudando-os e eliminando assim fatores perturbadores de eficácia da aula. 

4º Parâmetro – Gestão dos Recursos: o estagiário faz a gestão do tempo de aula 

(períodos de instrução/demonstração, de organização e de transição) de material 

utilizado e dos grupos constituídos, de acordo com os objetivos da aula, adaptando-se 

oportunamente aos seus imprevistos tendo em vista a maximização do Tempo Potencial 

de Empenhamento Motor; 

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

demonstra clara e oportunamente a atividade/exercício, recorrendo, quando necessário, 

a alguns alunos e/ou a auxiliares de ensino, para o apoiar na transmissão da matéria, 

com eficácia e economia de tempo; 

6º Parâmetro – Regulação das Atividades: o estagiário intervém sistemática e 

eficazmente na ação dos seus alunos, corrigindo (feedback), estimulando (incentivo) e 

estruturando o seu comportamento (disciplina/conduta apropriada/socio-afetividade) a 
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fim de os orientar na correta execução dos exercícios e no adequado comportamento, 

mantendo elevados os níveis de motivação e empenho dos alunos; 

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

acessível à compreensão do seu significado pelos alunos utilizando termos técnicos 

oportuna e adequadamente. 

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

coerente, contínua e sem quebras em que a intensidade e dificuldade das tarefas estão 

adequadas às capacidades dos alunos; 

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

tranquilo, realizando um balanço da atividade (dando feedback aos alunos) e 

despertando os alunos para as etapas seguintes da Unidade Didática (extensão dos 

conteúdos – aulas seguintes); 

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

decorre genericamente de acordo com o plano de aula e/ou perante situações 

imprevistas, o professor revela capacidade para se adaptar, integrando-se ou não no 

plano previsto, sem, contudo, perder de vista os objetivos definidos e o essencial da 

aula. 

Logo na primeira aula tentei transmitir a ideia de que nas aulas haveria espaço 

para socialização e maior liberdade, desde que, o trabalho planeado fosse realizado de 

forma séria, mantendo a autoridade do professor e passando a mensagem de que a 

aula não é um recreio, mesmo quando o professor dá alguma liberdade e autonomia. 

Como a primeira aula foi de ginástica, aproveitei logo para esclarecer algumas 

regras de segurança e de funcionamento das aulas. No entanto, senti que essa 

informação não foi clara, tendo que repetir a mesma informação nas aulas seguintes. 

Para evitar que esta situação volte a acontecer em situações futuras, a realizei de um 

documento detalhado, com as regras explícitas de forma clara, poderá ser uma solução 

viável.  

No primeiro momento de contato com a turma, senti o “choque da realidade”, 

termo definido por Veenam (1989) (citado por Teixeira e Onofre, 2009), no que diz 

respeito ao confronto com uma situação real de prática profissional, com uma turma, 

dentro de uma sala de aula, em contexto escolar, tudo muito diferente daquilo que já 

tinha sentido nas aulas de micro ensino e na experiência pessoal no treino desportivo. 

Além do micro ensino realizado, seria importante aproximar àquilo que é a 

realidade das escolas. Lecionar algumas aulas (ou uma Unidade Didática) numa escola, 
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antes do início do Estágio Pedagógico, seria uma das soluções para minimizar este 

choque inicial com a realidade. 

Nas primeiras aulas surgiram algumas dificuldades, nomeadamente os inúmeros 

aspetos a gerir durante a aula, que foram sendo ultrapassados ao longo do ano, através 

dos balanços realizados e seguindo alguns conselhos da vasta experiência do professor 

orientador.  

Outro assunto que me preocupava, era o fato de não ter a experiência suficiente 

para agir sobre a ocorrência de conflitos ou situações desagradáveis durante a aula. 

Durante toda a minha formação inicial, nunca nenhuma disciplina abordou este tema da 

gestão de conflitos, o que certamente seria interessante e importante nas nossas 

funções como professores e educadores. 

 

3.4.1. Técnicas de Intervenção Pedagógica 

 
As Técnicas de Intervenção Pedagógica prendem-se com um vasto número de 

destrezas que o professor deve dominar e desenrolam-se em quatro dimensões: 

Instrução, Gestão, Disciplina e Clima (Siedentop, 1983, citado por Aranha, 2004). 

As destrezas que compõem estas dimensões interrelacionam-se, não devendo, 

por isso, ser entendidas cada uma de per si, mas sim como um conjunto sólido que 

quando corretamente dominado, permite ao professor a prática de um ensino mais 

eficaz (Aranha, 2004). 

Toda a atividade docente, deve ir ao encontro das prioridades de 

desenvolvimento dos nossos alunos. 

A dimensão Instrução refere-se aos procedimentos relacionados com a 

promoção de atividades de aprendizagem, aos comportamentos do professor, que se 

relacionam diretamente com os objetivos de aprendizagem, visando a comunicação de 

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

feedback, ou seja, são todos os comportamentos e destrezas técnicas de ensino que 

fazem parte do repertório do professor para comunicar informação pertinente (Aranha, 

2004). 

Ao longo do ano, a instrução foi-se tornando mais curta, simples e eficaz. No 

entanto, nas primeiras aulas senti a necessidade de transmitir mais informação, quer ao 

nível da organização da aula e dos espaços, quer ao nível da segurança e sobretudo, 

no início de cada Unidade Didática, em que era necessário fazer uma revisão dos anos 

anteriores e realizar uma pequena introdução dos conteúdos novos.  
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Uma preocupação que se manteve ao longo do ano, foi o fato de manter os 

alunos próximos, sempre em meia-lua, para que todos tivessem uma visão clara do 

professor e vice-versa. Sempre que possível mantinha os alunos sentados para evitar 

comportamentos desviantes e de costas para o sol ou de costas para outros espaços 

em que pudesse estar presente outra turma.  

Em todos os espaços tentei definir um local de arrumação das mochilas, em que 

não perturbasse a organização da aula e a passagem dos 

professores/alunos/funcionários para outros espaços e um local único de instrução no 

início da aula, para iniciar a aula de forma rápida.  

A única dificuldade que senti nestes momentos de instrução, foi o fato dos alunos 

estarem a falar ao mesmo tempo que eu. Além de levantar o tom de voz, utilizei a 

estratégia de manter-me em silêncio até que a turma se calasse, reforçando que 

“quando o professor fala, os alunos estão calados.”  

Estas estratégias resultaram, mas por vezes não foram suficientes. A turma 

revelou-se muito faladora. A minha postura tranquila e calma poderá ter sido um fator 

decisivo para que estes comportamentos fossem frequentes. Ser mais “duro” em 

momentos iniciais do ano e não permitir, de forma alguma, que algum aluno fale por 

cima do professor, penalizando quem tiver esse comportamento, poderá servir de 

exemplo aos restantes e contribuir para que esse comportamento melhore. 

No que diz respeito às demonstrações, realizadas pelo professor, esta foi muito 

pouco frequente, uma falha durante o estágio. Na maioria das vezes, preferi que fossem 

os alunos que realizavam com sucesso as tarefas, e que foram detetados da Avaliação 

Diagnóstica e no Estudo de Turma, a realizar a demonstração, libertando-me para 

explicar os critérios de êxito e dar feedbacks cinestésicos quando fosse necessário. 

Além disso, permitiu-me ter um maior controlo sobre a turma.  

Foram também utilizados vídeos, principalmente com correções técnicas, para a 

aprendizagem das diferentes matérias. A utilização desses vídeos surgiu também 

devido há minha integração no projeto REDA, que será explicado detalhe em pontos 

seguintes deste relatório. 

Relativamente ao feedback, este começou a ser mais frequente ao longo do ano. 

Inicialmente a minha preocupação centrava-se muito na organização e controlo de 

comportamentos desviantes durante a aula, emitindo muitos reforços positivos mas 

poucos feedbacks em relação aos critérios de êxito, definidos na instrução inicial e nas 

demonstrações dos exercícios.  



25 
 

À medida que ia sentindo mais confiança e estabilidade durante a aula, o meu 

foco passou a ser a execução dos alunos, permitindo corrigir especificamente o erro, 

por vezes, criando exercícios de progressão pedagógica para o aluno trabalhar de forma 

individual.  

Emitir feedbacks à distância passou também a ser uma forma de controlar a 

turma, fazendo passar a mensagem aos alunos que o professor, além de circular pelo 

espaço de aula, estava sempre atento as situações de aula que se desenrolavam mais 

longe do seu campo de visão e ação.  

A minha circulação pelo espaço de aula tinha sempre como preocupação nunca 

estar de costas para os alunos e para os exercícios que estavam a ser realizados. 

No final de cada aula, questionava os alunos sobre as aprendizagens 

decorrentes da aula, tentando sempre esclarecer qualquer dúvida existente.  

Informava também o espaço a ser utilizado na aula seguinte, bem como a 

modalidade a ser abordada. 

Nos balanços finais de cada aula, registava os alunos que tinham faltado ou que 

não tinham equipamento para realizar a aula, os alunos que tinham um comportamento 

inapropriado e os alunos que tinham respondido de forma assertiva às questões 

colocadas. 

A dimensão Gestão refere-se a procedimentos relacionados com a promoção de 

estruturas de organização, aos comportamentos do professor que visam produzir 

elevados índices de envolvimento dos alunos com a matéria de ensino, tais como gestão 

das situações de aprendizagem, de organização, de transição e do comportamento dos 

alunos, ou seja, todos os comportamentos e destrezas técnicas de ensino que fazem 

parte do repertório do professor para rentabilizar o tempo útil de aula. (Aranha, 2004) 

Desde o início do ano que a minha estratégia para verificar os alunos que 

estavam a faltar foi a mesma. Não utilizando a habitual chamada, de forma a não perder 

tempo útil de aula, questionava a delegada de turma quais eram os alunos ausentes, 

caso existisse. Em função da sua resposta, durante o aquecimento verificava a 

veracidade da sua afirmação, contando os alunos presentes. 

Sempre que fosse possível e não colocando em causa a organização e controlo 

da aula, utilizava um sistema com estações de trabalho. Como já tinha definido desde o 

início de cada período, 4 grupos, organizar a aula com 4 estações de trabalho, permitia 

que os momentos de organização e transição fossem muito rápidos. 
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Durante a aula, foi definido dois sinais com os alunos. Um sinal de atenção, em 

que os alunos mantinham-se perto da situação de exercício, e era utilizado quando era 

necessário emitir um feedback rápido à turma, sem perder muito tempo. O sinal de 

reunião consistia em juntar a turma próxima do professor, para informação mais 

detalhada sobre o que estava a ser realizado ou para mudança de exercício. Em ambos 

os sinais era utilizado o apito, apenas mudava a posição das mãos para visualização 

rápida do que era pretendido e os alunos tinham de estar estáticos e em silêncio, para 

que a informação fosse clara de modo a não ser repetida.  

Sempre que os alunos não estavam equipados devidamente para a prática da 

aula, eram ajudantes do professor. Estes alunos tinham como funções, transportar o 

material para sala de aula, montar e desmontar o material necessário para cada 

exercício e no final da aula, levava novamente o material à arrecadação. Quando não 

havia nenhum aluno nestas circunstâncias, questionava sempre se havia alunos 

voluntários para transporte do material para sala de aula e no final, de volta à 

arrecadação. Esses saíam primeiro e só após arrumado o material, poderiam sair os 

restantes alunos. Esta estratégia evitava que ninguém quisesse ser voluntário, porque 

depois saía sempre mais tarde que os colegas. 

Nas aulas de 90 minutos, geralmente estava planeado um intervalo de 5 minutos 

ao fim dos 45 minutos, para descanso e hidratação dos alunos. Em contrapartida, os 

alunos saíam 5 minutos mais tarde, ou seja, às 16h40, hora que estava prevista no 

horário. Esta era uma medida já prevista pela escola. 

A dimensão Disciplina refere-se aos procedimentos relacionados com a 

promoção de comportamentos apropriados, comportamentos do professor que visam a 

modificação de condutas inapropriadas em condutas úteis e produtivas (apropriadas), 

tais como diminuição/modificação e promoção de comportamentos apropriados, ou seja, 

todos os comportamentos e destrezas técnicas de ensino que fazem parte do repertório 

do professor para diminuir/modificar e promover comportamentos apropriados (Aranha, 

2004). 

Devido há minha postura calma e tranquila e ao bom comportamento geral da 

turma, nunca foi necessário impor um tipo de disciplina autoritária e rigorosa. Todas as 

aulas foram conduzidas com respeito mútuo.  

O fato de ter começado, desde o início do ano letivo, a lecionar, facilitou a minha 

função como professor. Os alunos desde cedo ganharam o respeito e a consciência que 

não estavam perante alguém, que lhes fosse conhecido e que tivessem alguma 

confiança.  
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Pelo contrário, começar a avaliar as aulas do observador nesta turma e apenas 

começar a lecionar após as aulas observadas, poderia não resultar e a turma teria de 

adaptar-se novamente a um novo professor, o que seria perder mais tempo em questões 

organizativas. A solução seria manter a organização, mas assim não colocava a minha 

posição enquanto professor a funcionar.  

Foi definido também, no início do ano, um sistema de penalizações para 

qualquer comportamento incorreto ou desviante durante a aula. A atribuição dessas 

penalizações tinha em conta a frequência desses comportamentos. Assim sendo, esse 

sistema consistia no seguinte: advertência (aviso após um comportamento incorreto ou 

desviante), cartão amarelo, cartão azul (o aluno sentava-se durante 2 minutos) e cartão 

vermelho (expulsão da aula). Felizmente, e como já referi anteriormente, apesar da 

turma ser faladora, o seu comportamento era exemplar. Apenas utilizei o cartão azul 

duas vezes e nunca foi necessário utilizar o cartão vermelho e consequentemente, a 

expulsão do aluno da aula. 

Os alunos que fui identificando como mais desestabilizadores, fui indicando 

tarefas de responsabilidade. Por vezes, sugeria que esses alunos fossem responsáveis 

pelo material, pela liderança de um grupo ou pela demonstração de algum exercício em 

que estavam aptos a realizá-lo de forma aceitável. 

A dimensão Clima refere-se a procedimentos relacionados com a promoção de 

um ambiente caloroso e humano, comportamentos do professor, que se relacionam 

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

aula positivo, tais como interações com os alunos e entusiasmo no seu 

aperfeiçoamento, ou seja, todos os comportamentos e destrezas técnicas de ensino que 

fazem parte do repertório do professor para conseguir um clima educacional agradável 

e positivo. (Aranha, 2004) 

Desde o primeiro momento, houve empatia entre professor e alunos. À medida 

que o tempo ia passando, os alunos começavam a ganhar confiança e o relacionamento 

fora do contexto de sala de aula ia aumentando, quer nos intervalos, quer fora do 

contexto escolar. Para colocar alguma água na fervura, ia transmitindo a mensagem de 

que dentro da sala, o respeito mútuo, entre professor e colegas, era fundamental e 

obrigatório. Os alunos compreenderam essa mensagem e respeitavam as minhas 

palavras.  

Ao longo das aulas de Educação Física, fui tentando perceber como estava a 

situação de cada aluno nas outras disciplinas. De como eram as notas, se tinham testes 

ou avaliações a realizar. 
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3.4.2. Variáveis Gerais de Eficácia Pedagógica 

 

Segundo Siedentop (1983), os professores “mais” eficazes, caraterizam-se por 

dominar estas variáveis. 

Maximizar o Tempo Potencial de Aprendizagem, tempo durante o qual o aluno 

está a executar a tarefa de ensino e está a aprender, devendo o professor maximizá-lo, 

de forma a proporcionar aos alunos mais oportunidades para aprender. (Aranha, 2004) 

Sempre que planeei algum exercício, tinha sempre em conta a atividade anterior 

do aluno, de forma a adaptar a dificuldade das tarefas ao nível dos alunos. Sempre que 

havia alguma exceção, colocava esse aluno numa tarefa diferente, mais fácil ou mais 

difícil, dependendo da execução do aluno e do objetivo proposto para a atividade. Para 

tal, era necessário controlar e avaliar constantemente as atividades, verificando 

sistematicamente se estava a haver aprendizagem ou se era necessário proceder a 

essas adaptações, evitando assim a repetição do erro e as atividades fora da tarefa, 

mesmo que realizadas inconscientemente. Para tal, era necessário manter um bom 

nível de feedback, específico, pertinente e dirigido ao alvo de instrução. 

Aperfeiçoar a Instrução e o Feedback, sendo estas duas destrezas do professor 

que constituem duas componentes de importância decisiva no ensino de técnicas 

desportivas, devendo o professor transmitir informação clara e pertinente, com feedback 

específico e dirigido ao alvo de instrução, de tal modo que promovam o sucesso das 

aprendizagens dos alunos. (Aranha, 2004) 

Como referi anteriormente, as primeiras aulas basearam-se sobretudo no reforço 

positivo e não no feedback propriamente dito, algo que foi sendo melhorado ao longo 

do tempo, assim como, a qualidade da instrução. 

Manter um Clima Positivo, com o ambiente no qual decorrem as atividades de 

ensino, devendo o professor promover um ambiente de ensino positivo, incitando e 

elogiando os alunos, muitas vezes através de feedback positivo, com vista a aumentar 

a sua participação nas tarefas de aprendizagem. (Aranha, 2004) 

Durante as aulas, sobretudo no início e final de cada aula, procurava conversar 

com os alunos sobre assuntos, não dispersando daquilo que era o objetivo da aula e da 

conversa. O meu objetivo era aproximar os alunos da aula e do processo ensino-

aprendizagem, ouvindo as suas opiniões e inquietações sobre o “caminho” que estava 
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a ser percorrido, não só nas aulas de Educação Física, mas também nas outras 

disciplinas. 

Melhorar as Estratégias de Organização, relacionando-se com as tarefas de 

gestão, devendo o professor organizar as atividades de ensino, incluindo a organização 

do material, de modo a consumir o menor tempo possível de aula, com vista a aumentar 

o Tempo Útil da aula, o que se pode refletir num aumento do Tempo Disponível para a 

Prática, consequentemente do Tempo na Tarefa, e, ainda, do Tempo Potencial de 

Aprendizagem. (Aranha, 2004) 

As estratégias de organização foram sendo aprimoradas à medida que ia 

conhecendo o perfil pessoal de cada aluno e quando ia tendo conhecimento do 

funcionamento geral da turma em cada espaço específico do roulement.  

 

3.5. Estilos de Ensino 

Durante este Estágio Pedagógico, utilizei sobretudo os estilos de ensino tarefa, 

recíproco, autoavaliação e inclusivo. 

No estilo tarefa, o aluno faz a atividade ao seu ritmo e vontade e o professor fica 

mais liberto (corrigir – feedback – elogiar – afetividade). O aluno apenas toma decisões 

ao nível das tarefas propostas pelo professor, não as pode alterar. É sempre o professor 

que estabelece os objetivos, planeia a aula, impõe e faz respeitar as regras (Aranha, 

2005). Normalmente utilizei este estilo no aquecimento. Dava um determinado tempo 

para eles aquecerem em grupos, como os grupos já estavam pré-determinados, os 

alunos geriam esse tempo, apenas com a obrigatoriedade de incluir no aquecimento 

corrida contínua e mobilidade articular. 

No estilo recíproco, o aluno passa a ter responsabilidades de fornecer feedback 

ao colega, com repercussões ao nível das relações inter-individuais e da instrução. Este 

estilo de ensino tem um grande valor formativo, contribuindo para a autonomia da 

socialização (Aranha, 2005). Este estilo foi utilizado sobretudo nas aulas de natação. 

Antes de entrar na água, os alunos realizavam, aos pares, os movimentos em terra. 

Quando um aluno realizava o movimento, o colega que estava à sua frente corrigia o 

movimento, sempre com o apoio e auxílio do professor, que circulava pelo espaço. 

No estilo autoavaliação, o aluno assume para ele próprio a avaliação do seu 

desempenho – utilização da autoperceção e auto-feedback (Aranha, 2005). Sempre que 

um aluno terminava a avaliação sumativa, eu questiona a sua execução, obtendo quase 

sempre uma resposta coerente do aluno. Para perceber a compreensão da simplicidade 



30 
 

dos critérios de avaliação, em todas as avaliações sumativas realizadas, elegi um júri (2 

alunos) para realizar também a avaliação dos colegas. Em ambas, as notas nunca 

divergiram, concluindo que o sistema de registo e observação da avaliação dos alunos 

é muito simples e de fácil compreensão. 

No estilo inclusivo, o professor promove a inclusão dos alunos no desempenho 

de uma tarefa, permitindo que todos se diferenciem no máximo das suas capacidades. 

O aluno decide sobre o nível de êxito a que desempenha uma atividade comum a todos. 

A tarefa permite níveis de execução diferentes e o professor define vários níveis de 

dificuldade com diferentes critérios de êxito (Aranha, 2005). Em todas as matérias, 

quando utilizado um sistema de estações, os alunos poderiam escolher em que estação 

realizar o exercício, tendo em conta o seu nível naquela matéria. Os alunos sempre 

tiveram a liberdade e autonomia suficientes para trabalhar o que sentiam mais 

dificuldades, sempre com o acompanhamento do professor. 

3.6. A Avaliação 

 

Aranha (2004), afirma que o processo ensino-aprendizagem é controlado a partir 

de três momentos de avaliação, que decorrem ao longo da Unidade de Ensino: uma 

avaliação inicial (diagnóstica), uma avaliação intermédia (formativa) e uma avaliação 

final (sumativa). 

Segundo Aranha (2004), a avaliação é um processo dinâmico que deve 

responder às cinco questões fundamentais da didática: a quem? – objeto de avaliação; 

o quê? – parâmetros de avaliação; como? – critérios de avaliação; porquê? – coerência 

das opções tomadas (medir o que realmente se pretende avaliar); e que resultados? – 

(in)sucesso conseguido (relação entre as opções tomadas e o resultado alcançado). 

Durante todo o processo ensino-aprendizagem, a avaliação foi controlada 

através de 3 processos, utilizados em momentos diferentes do ano letivo: a avaliação 

diagnóstica, a avaliação formativa e a avaliação sumativa. 

A avaliação diagnóstica ajuda o professor a detetar situações do sistema ou do 

aluno, salientando os seus pontes fortes e menos fortes, permitindo ao professor definir 

melhor os caminhos a serem seguidos durante o ano letivo (Rodrigues, 2003). Todo o 

trabalho efetuado nesta fase, já foi descrito anteriormente, no ponto 2.1. Avaliação 

Inicial. 

Após concluída a Avaliação Diagnóstica, fui realizando a Avaliação Formativa. 

Através desta avaliação é possível avaliar os três domínios da aprendizagem: o sócio 

afetivo, o cognitivo e psicomotor. (Aranha, 2004) 
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Durante ambas as Unidades Didáticas, o valor percentual a atribuir a estes três 

domínios foi o seguinte:  

- 15% para o domínio sócio afetivo, em que ainda foram divididos em 7,5% para 

a assiduidade/pontualidade e 7,5% para o comportamento/empenhamento. Além da 

marcação de faltas ser registada no programa T-professor, o registo era efetuado 

através de observação direta dos acontecimentos, registando no final de cada aula os 

alunos com atrasos significativos e com comportamentos desviantes. 

- 10% para o domínio cognitivo, através de questionamento direto ou resposta 

às perguntas do professor. Era também registado no final de cada aula os alunos com 

maior participação. 

- 75% para o domínio psicomotor, avaliados através dos conteúdos 

programáticos. Estes conteúdos programáticos foram diferentes ao longo dos três 

períodos, mantendo-se apenas os 15% para o domínio sócio afetivo. No 1º Período, 

30% para a natação, 30% para ginástica de solo, 25% para a milha. No 2º Período, 30% 

para futebol, 30% para atletismo, dividido em 15% para o salto em altura e 15% para a 

transmissão do testemunho, 25% para os testes da força, divididos em três, com 8,33% 

para cada teste, de força inferior (salto na horizontal), força média (abdominais) e força 

superior (flexões de braços). No 3º Período, 30% para o basquetebol, 30% para o 

badminton e 25% para a avaliação de conhecimentos (teste teórico). 

Em suma, a Avaliação Sumativa, foi o resultado das avaliações descritas 

anteriormente. Para cada período, as avaliações foram realizadas no final de cada 

período, deixando para a última semana a auto e heteroavaliação e a oportunidade dos 

alunos melhorarem a sua nota, caso treinem e queiram ser avaliados novamente. 

Os critérios de avaliação, para cada matéria, estavam definidos pelo 

Departamento de Educação Física da seguinte forma: 

Natação: nível 1 – se não consegue nadar 25 metros ou não realiza a avaliação; 

nível 2 – nada 25 metros; nível 3 – nada 25 metros (1 estilo); nível 4 – nada 2x25 metros 

(1 estilo); nível 5 – nada 2x25 metros (2 estilos). 

Ginástica: nível 1 – sequência inferior ao nível 2; nível 2 – rolamento à frente + 3 

elementos; nível 3 – rolamento atrás + pino de braços + 3 elementos; nível 4 – pino de 

braços + roda + 4 elementos; nível 5 – pino de braços + roda + rolamento atrás subida 

para pino ou rodada + 2 elementos. Desses elementos, podem ser realizados elementos 

de equilíbrio, flexibilidade ou outros que não estejam estipulados nas sequências pré-

definidas. 
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Futebol: nível 1 – não executa nenhuma das ações técnicas; nível 2 – realiza 

passe e receção em exercício; nível 3 – realiza condução e controlo da bola em 

exercício; nível 4 – realiza remate com o peito do pé em exercício; nível 5 – aplica dois 

princípios de jogo em situação de jogo. 

Atletismo (salto em altura): nível 1 – realiza corrida de balanço em curva; nível 2 

– realiza a chamada com o pé mais afastado; nível 3 – realiza a elevação do joelho da 

perna livre; nível 4 – realiza a rotação do corpo; nível 5 – realiza a extensão do tronco. 

Atletismo (transmissão do testemunho): nível 1 – não realiza nenhuma ação; 

nível 2 – utiliza o contato visual e sonoro; nível 3 – realiza a transmissão na zona 

definida; nível 4 – realiza a técnica corretamente (ascendente ou descendente); nível 5 

– o testemunho é entregue de forma económica ao recetor. 

Basquetebol: nível 1 – não executa o lançamento na passada; nível 2 – executa 

o lançamento na passada; nível 3 – executa a rotação sobre o pé eixo; nível 4 – realiza 

drible com mudança de direção e lançamento na passada pelo lado fraco; nível 5 – em 

situação de jogo realiza desmarcação, receção, enquadramento e penetração, defesa 

individual, técnica de lançamento. 

Badminton: nível 1 – realiza menos de 7 batimentos individuais; nível 2 – realiza 

menos de 15 batimentos individuais; nível 3 – realiza 15 batimentos individuais e serviço 

por baixo; nível 4 – realiza, aos pares, 15 batimentos em clear; nível 5 – realiza, aos 

pares, 15 batimentos em lob. 

Contudo, seria importante também estarem definidos os critérios de êxito para 

cada ação, de forma a haver uma uniformização de avaliação dos restantes professores. 

Apesar de para cada nível, todos avaliarem segundo os mesmos critérios de avaliação, 

não está definido quais os critérios de êxito para cada ação em particular. 

Em cada momento de avaliação sumativa, as ações eram registadas numa ficha 

específica criada por mim e que pode ser consultada no Dossier de Estágio. 

Os valores específicos para classificar a milha e os testes de força também já 

estavam definidos pelo fitnessgram. 

O teste teórico consistiu em 10 perguntas de escolha múltipla, sobre cada 

matéria e sobre a aula teórica de alimentação saudável. 
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4. Observar e Ser Observado 

 

A qualidade do desempenho do professor depende da sua capacidade de 

analisar as circunstâncias de cada situação educativa. (Onofre, 2003) 

Durante o estágio pedagógico é importante desenvolver competências de 

análise e reflexão sobre as práticas pedagógicas próprias, permitindo a constante 

avaliação e reajuste das decisões tomadas, e de outros colegas, permitindo o 

conhecimento de estratégias e decisões didáticas diferentes, incitando a reflexão sobre 

as práticas próprias e a sua adequação ao contexto educativo. 

No entanto, como não tinha colegas estagiários, apenas observei aulas do 

Professor Orientador e dos restantes Professores de Educação Física. No total foram 

observadas 42 aulas, das quais, 20 aulas observadas ao Professor Orientador e 22 

observadas aos restantes Professores. 

A observação e discussão das minhas aulas, do Professor Orientador e dos 

restantes Professores, permitiu muitas vezes identificar aspetos menos conseguidos da 

aula. 

Foi igualmente importante para a minha formação, observar essas aulas, 

fazendo muitas vezes alguns transfers para as minhas, ajudando a fazer um melhor 

planeamento e condução do ensino.  

Esta experiência permitiu encontrar metodologias, estilos de ensino e condução 

de aulas diferentes, mais experientes. A recolha de ideias e estratégias dessas aulas foi 

muitas vezes um impulso positivo para a melhoria das minha aulas. 

Considero esta atividade, uma das mais importantes e enriquecedoras do 

estágio. No entanto, peca por ser escassa. A observação de aulas nesta fase da 

formação é importantíssimo, pelo qual deveria ter observado mais.
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5. Ser (In)Formador 

 
Uma das tarefas obrigatórios deste estágio era realizar um Ação de Informação 

a uma população-alvo específica. 

Assim sendo, decidi realizar esta ação aos professores de Educação Física e 

tinha como assunto principal abordar uma metodologia de ensino do ténis de campo na 

escola.  

Ainda antes do início do ano letivo, esta era uma das minhas várias ideias para 

realizar a Ação de Informação. Após sugerida em reunião de Departamento, os 

professores escolheram uma data que fosse mais conveniente e que houvesse 

disponibilidade total nesse dia. 

A principal razão desta escolha prendeu-se com o fato dos professores não 

lecionarem a modalidade nesta escola, tendo os campos do Clube de Ténis do Faial à 

sua disposição, apenas com uma distância de 5 minutos a pé, entre a escola e o clube. 

O meu objetivo focou-se então na partilha de ideias, ferramentas e progressões 

a serem utilizadas de forma a tornarem o ensino do ténis mais simples e eficaz. 

Após a confirmação do tema, iniciei uma pesquisa bibliográfica intensa e variada, 

em vários livros e manuais de referência da Federação Portuguesa de Ténis. 

De forma a construir a organização da Ação de Informação, foi elaborado um 

manual com informações teóricas de suporte para todos os seus intervenientes.  

Com um mês de antecedência, foi elaborado o cartaz, com informações 

importantes, tais como: programa da Ação de Informação, local, hora e destinatários.  

Apesar de ter feito o convite, através do Conselho Executivo e diretamente com 

o coordenador do Departamento de Educação Física da Escola Básica e Integrada 

António José de Ávila, nenhum professor dessa escola compareceu.  

Estiveram presentes 8 dos 9 professores de Educação Física e 2 saíram após a 

sessão teórica, ficando 6 para a sessão prática. 

Organizei a Ação de Informação em duas partes.  

Numa primeira parte abordei a caraterização da modalidade, bem como está 

organizada a sua estrutura a nível mundial, europeu, nacional e local, as caraterísticas 

do jogo de ténis (campo, raquete e bola), algumas noções de arbitragem e regras 

básicas da modalidade, a metodologia do play and stay e a descrição da posição de 

atenção e dos batimentos de direita e esquerda.  
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Foi uma apresentação dinâmica e enriquecedora, onde foi discutido e partilhado 

muitas opiniões sobre metodologia do treino e acerca do ensino do ténis na escola, 

principalmente sobre a metodologia play and stay, que permite o ensino do ténis a 

idades mais jovens com redução do campo de jogo, das raquetes e bolas mais leves. 

Numa segunda parte e de forma prática, levei os professores presentes a 

experimentar e vivenciar os batimentos, através de pequenos exercícios com várias 

progressões pedagógicas.  

Numa primeira fase, os professores experimentaram os diferentes tipos de bolas 

(vermelha, laranja, verde e normal/dura), vivenciando as diferenças e caraterísticas de 

cada bola. 

De seguida, os exercícios foram realizados apenas com bola laranja e pela 

seguinte ordem de progressão: 

 Aos pares, frente a frente, sem rede, apenas o movimento de direita; 

 Aos pares, frente a frente, sem rede, apenas o movimento de esquerda; 

 Organizados em fila indiana, atrás da linha de fundo, com um alvo do outro lado 

da rede, realizam o movimento de direita com o objetivo de acertar no alvo. Após 

“bater” em 3 bolas, vão busca-las, deixam no cesto e esperam no final da fila. As 

bolas são atiradas perto dos alunos; 

 Organizados em fila indiana, atrás da linha de fundo, com um alvo do outro lado 

da rede, realizam o movimento de direita com o objetivo de acertar no alvo. Após 

“bater” em 3 bolas, vão busca-las, deixam no cesto e esperam no final da fila. As 

bolas são atiradas mais longe dos alunos, o objetivo é ir afastando-se dos alunos 

de forma a experimentarem bolas com diferentes ressaltos e velocidades, 

obrigando a uma análise constante da trajetória; 

 O mesmo exercício, dinâmica e objetivo, para o batimento de esquerda; 

 Aos pares, frente a frente, com rede, tentam fazer o máximo número possível de 

trocas de bola com os batimentos de direita e esquerda. Trocam de par à voz do 

professor. 

 Volta à Europa: 3 alunos de cada lado do campo, vão tentar manter a bola sobre 

a rede. Após o batimento, o aluno deve sair para trás da fila do mesmo lado do 

campo; 
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 Volta ao Mundo: 3 alunos de cada lado do campo, vão tentar manter a bola sobre 

a rede. Após o batimento, o aluno deve sair para trás da fila do outro lado do 

campo; 

 Volta ao Mundo: 3 alunos de cada lado do campo, vão tentar manter a bola sobre 

a rede. Após o batimento, o aluno deve sair para trás da fila do outro lado do 

campo. O aluno que falhar sai do jogo e assim sucessivamente até encontrar um 

vencedor. Quando só houver 2 alunos, disputam o ponto em jogo normal, um de 

cada lado da rede. 

Devido ao conteúdo da Ação de Informação, só fazia sentido se esta fosse 

teórico-prática. Assim sendo, uma hora foi destinada à sessão teórica e a outra hora à 

sessão prática.  

Durante a realização da apresentação e de todo o planeamento da Ação de 

Informação, tive algumas considerações a ter em conta: manter os diapositivos 

consistentes, com texto simples e frases curtas (em alguns casos não foi possível devido 

à especificidade do tema, nomeadamente nas regras, a solução foi fazer “entrar” uma 

frase de cada vez, invés de “entrar” o texto completo), utilizar outras formas de 

apresentação e comunicação (imagens e vídeos). 

Também, desde o primeiro momento, coloquei os professores à disposição para 

colocarem as suas dúvidas à medida que a Ação de Informação ia avançando. 

Preocupei-me em manter um tom de voz audível e calmo, circulando pela sala sempre 

que possível e conveniente. 

Após a Ação de Informação, foi possível reunir com o professor orientador para 

fazer um pequeno balanço e apliquei um simples questionário online de cinco perguntas, 

para entender a perspetiva dos professores, bem como a sua opinião crítica. Além disso, 

na reunião de Departamento, a coordenadora classificou a Ação de Informação como 

positiva e interessante. 

Inicialmente iria gravar a Ação de Informação, mas, devido à logística, teria de 

transportar o equipamento da sala para o pavilhão, e o fato dos intervenientes não 

estarem sempre no mesmo local, dificultaria a sua execução.  

Assim sendo, a informação foi recolhida através do questionário online anónimo 

(goo.gl/Fkflrm) e na reunião de Departamento. 

Analisando os resultados, ambos os professores afirmaram que a Ação de 

Informação foi enriquecedora para a sua prática futura, classificando-a com notas 4 e 5, 

numa escala de 1 a 5. 
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Relativamente às afirmações colocadas pelos professores, um deles referiu que 

“faltou filmes de apoio (com executantes adultos/profissionais e crianças em início de 

aprendizagem) a executarem as respetivas técnicas, realçando as respetivas 

componentes críticas e erros mais comuns”. Tenho que discordar com esta afirmação, 

a Ação de Informação teve bastantes filmes de apoio (ténis em cadeira de rodas, sobre 

a explicação da metodologia play and stay, sobre a descrição dos batimentos de direita 

e esquerda – em slow motion, etc). Parece-me que o professor que fez esta afirmação 

pediu para sair da sala no momento em que foi apresentada as descrições técnicas dos 

batimentos, com as componentes críticas e erros mais comuns.  

Outro professor afirmou que “a Ação de Informação devia ter mais tempo de 

informação teórica e prática”. O tempo da sessão teórica (1h) e da sessão prática (1h) 

foi estipulado pelos professores, devido à sua disponibilidade. No entanto, também 

concordo que 2h é pouco para abordar todos os conteúdos sobre este tema, contudo, 

tentei focar-me naquilo que considerei mais essencial numa primeira fase. O ideal seria 

haver uma segunda Ação de Informação para aprofundar o tema. 
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6. Professor Ativo nas Atividades da Escola 

 
 

6.1. Desporto Escolar 

 

A minha participação no Desporto Escolar poderia ter sido mais ativa e completa.  

Estava previsto no horário dos professores de Educação Física que as quartas-

feiras à tarde eram destinadas às Atividades Desportivas Escolares. Durante o 1º 

Período todos alunos da escola tinham a mesma oportunidade de participar nestas 

atividades.  

Após concluída esta fase, os professores selecionaram uma pré-equipa, com 

objetivo de treinar e consolidar rotinas, que se desenrolou ao longo do 2º Período. 

No 3º Período foi definida a equipa que ia participar na fase zonal das Atividades 

Desportivas Escolares, na ilha de São Jorge, juntamente com a EBS Velas, EBI Vila do 

Topo, EBS Lajes do Pico e EBS São Roque do Pico. 

No entanto, o professor orientador tinha como tarefa durante o 1º Período, 

organizar para todos os anos de escolaridade, um concurso de salto em altura. Cada 

quarta-feira estava destinada a um ano de escolaridade, começando pelo 12º ano, visto 

que estes alunos já tinham uma aprendizagem mais sólida no salto em altura. Assim 

sendo, acompanhei o professor orientador no desenvolvimento destas atividades. 

No 2º Período, o professor orientador foi convidado a participar num projeto do 

Governo Regional, intitulado como Recursos Educativos Digitais Abertos (REDA) – ver 

ponto 5.2. – o que inviabilizou a minha participação mais ativa nas Atividades 

Desportivas Escolares, visto que todo o trabalho de pesquisa para esse projeto era 

realizado no mesmo horário. 

Contudo, no 3º Período acompanhei a comitiva selecionada, composta por 20 

alunos e 4 professores, à ilha de São Jorge, para disputar a competição interescolar. 

Os 3 dias passados neste contexto, contribuíram sobretudo para conhecer toda 

a dinâmica de organização num evento destes.  

Fiquei responsável pela camarata dos rapazes, em que definia os horários de 

dormir e despertar, bem como o encaminhamento para as atividades a realizar.  

Foram realizadas provas de ginástica (solo, salto minitrampolim e entre mãos no 

plinto), atletismo (velocidade – 60m, resistência – 1000m, estafetas, peso e altura), 
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futebol (m/f), basquetebol (m/f) e ainda uma prova artística, que tinha também como 

objetivo apresentar a escola à comunidade envolvente nas atividades.  

Ao longo destes dias e fora do contexto de competição, foi promovido, como 

forma de interação e convívio entre os alunos das diferentes ilhas, várias palestras sobre 

temas atuais, peddy-pappers e uma festa final de encerramento, com partilha de t-shirts, 

fotografias e assinaturas para mais tarde recordar. 

 
 

6.2. Recursos Educativos Digitais Abertos (REDA) 

 

No 2º Período, o professor orientador foi convidado a participar num projeto do 

Governo Regional, intitulado como Recursos Educativos Digitais Abertos (REDA), que 

tinha como objetivo disponibilizar aos alunos, vários recursos, tais como, fotografias, 

vídeos, textos, imagens, etc. para visualização online, sendo apenas necessário uma 

conta de utilizador.  

Além dos professores, os alunos também poderiam colocar esses recursos. O 

professor orientador tinha como função aprovar os vídeos que eram propostos e o meu 

trabalho, consistia, na procura de vídeos técnicos ou sobre outro assunto, relacionado 

com atividades físicas desportivas. O site pode ser consultado no seguinte link: 

http://reda.azores.gov.pt/. 

Ainda sobre este assunto, é de referir que, após algumas conversas com o 

professor orientador, surgiu a ideia de fazer exatamente isto, recolher vídeos das várias 

matérias, selecionando os melhores vídeos encontrados e compilando num único 

documento para facilitar a procura dos alunos, ficando assim como uma marca da minha 

passagem pela escola. Como apareceu esta ferramenta, a ideia inicial ficou sem efeito, 

porque seria um trabalho repetitivo.  

 
 
 

6.3. Promoção da Saúde Escolar 

 

No âmbito da disciplina de 2º semestre, Educação e Promoção da Saúde na 

Escola, entrei em contato com o Gabinete de Saúde da Escola para organizar e realizar 

uma atividade nesse contexto.  

A atividade de “Hábitos para um Alimentação Saudável” ainda não estava 

organizada, ficando eu responsável por essa tarefa. 

http://reda.azores.gov.pt/
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Definido o ano de escolaridade alvo da atividade (7º ano), comecei a organizar 

o meu trabalho.  

Entrei em contato com uma nutricionista do Hospital da Horta, de forma a ser um 

profissional da área a ministrar uma palestra para os alunos. Após os contatos feitos, a 

palestra ficou com data marcada para o dia 20 de abril.  

A palestra decorreu bem, como estava prevista. A comunicação e interação com 

os alunos foi clara e agradável, com muitos questionamentos e exemplos práticos para 

melhor entendimento do conhecimento por parte dos alunos. 

Como a alimentação era um dos conteúdos teóricos a serem abordados ao 8º 

ano, decidi aprofundar mais sobre o tema e realizar um trabalho teórico sobre 

“Alimentação Saudável em Idade Escolar”, com uma apresentação teórica à turma do 

8ºA. 

 

 

6.4. Outras Atividades 

 
Além das atividades acima descritas: 

 

 Colaborei com o professor Hugo Parente e Paulo Gaspar na deslocação e 

acompanhamento dos alunos à fase ilha do corta-mato escolar, que se realizou 

no parque da alagoa; 

 

 Colaborei com o professor orientador Paulo Gonçalves na deslocação e 

acompanhamento dos alunos à corrida do grande prémio de natal, que se 

realizou no centro da cidade da Horta; 

 

 Colaborei com o professor Pedro Ferreira na deslocação e acompanhamento 

dos alunos a um torneio de futsal, que se realizou na ilha do Pico, nas 

comemorações do aniversário da Escola Cardeal Costa Nunes; 

 

 Colaborei com o professor Manuel Campos e Hugo Parente no mega sprinter e 

mega salto – fase escola; 
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 Colaborei nas 3 manhãs desportivas (basquetebol, voleibol-atletismo e futebol) 

que decorreram em cada período escolar. Os alunos estão dispensados das 

aulas da parte da manhã para participar neste atividade; 

 

 Colaborei com o professor orientador Paulo Gonçalves, no concurso de salto em 

altura que decorreu no dia da escola (15 de maio); 

 

 No dia 12 de junho, organizei uma caminhada com o 8ºA por um Trilho no Monte 

da Guia; 

 

 Estive presente em 27 reuniões com o Professor Orientador, 10 reuniões de 

Departamento, 2 reuniões de Conselho de Turma e 2 reuniões do Conselho 

Executivo com o Pessoal Docente. 
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7. Reflexões Finais 

 

Para ajudar na minha reflexão geral sobre a atividade docente, no final do ano 

letivo realizei um questionário online aos alunos, de forma anónima, com o objetivo de 

avaliarem a minha prestação como professor. 

Ao analisar as respostas, verifiquei que 4 alunos responderam que não era 

assíduo e 3 afirmaram que não fui pontual. De fato, faltei a 3 aulas por estado febril, 

mas em todas as aulas que lecionei, em nenhuma cheguei atrasado. 

Os alunos consideram que fui um professor exigente, tolerante mas competente. 

Geralmente, aos olhos dos alunos, não é fácil conseguir aliar estas três caraterísticas. 

Sinto algum agrado quando os alunos me avaliam, como sendo um professor 

competente, tolerante mas exigente. 

A maioria dos alunos referiu que as aulas são organizadas e têm qualidade, 

afirmando que eu apresento de forma clara os conteúdos a abordar em cada aula e os 

critérios de avaliação das várias matérias. 

É gratificante o reconhecimento dos alunos, quando estes afirmam que eu os 

respeito, deixando-me muito satisfeito em saber que consideram-me simpático e que 

todos gostaram de ter partilhado comigo este ano tão intenso. 

Durante todo o processo de estágio, ambos os orientadores assumiram “um 

estilo de supervisão não-diretivo, caraterizado pelo desenvolvimento do 

autoconhecimento, a nível pessoal e profissional, em que o formando assume um papel 

ativo e é o centro do processo de formação, sendo que o formador apoio e ajuda a 

promover a reflexão e a resolução dos diversos problemas da prática de ensino que vão 

surgindo” (Onofre, 1996). 

Fazendo um balanço exaustivo de toda a atividade realizada durante este ano 

letivo, classifico-o como bastante positivo e enriquecedor para a minha função docente 

futura. 

Todo este processo formativo seguiu uma lógica de promover a ação e a sua 

consequente reflexão. Mantive uma atitude crítica e reflexiva em todo o meu trabalho, 

tentando compreender os erros cometidos e as lacunas ainda existentes na minha 

formação, procurando soluções de modo a conduzir ao aperfeiçoamento da sua 

intervenção pedagógica. 
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Seguindo as ideias de Sá-Chaves (2002: 52), “um profissional que se interroga 

sobre o sentido dos seus conhecimentos e das suas práticas e sobre a pertinência das 

suas decisões torna-se capaz de participar na definição do seu próprio programa de 

desenvolvimento profissional e pessoal”. (Gaspar, M., Seabra, F., Neves, C., 2012) 

Este ano tive a oportunidade de gerir, com a máxima autonomia, o processo 

ensino-aprendizagem de 21 alunos, aos quais ensinei, mas certamente, ensinaram-me 

muito mais. Como referi anteriormente, todos os processos de organização e gestão do 

ensino sempre desenvolvidos através de uma ação, reflexão e nova ação, sempre com 

sequencialidade e coerência. 

Aprofundei ao máximo todo o conhecimento do que é ser professor, quais as 

funções que este deve ter em todo o contexto escolar e quais as caraterísticas pessoais 

que ele deve ter, perante a comunidade escolar. Carreiro da Costa (1996) indica que 

um professor, deverá ser um especialista com conhecimento científico e pedagógico 

profundo, que reflete e analisa criticamente todas as suas atividades, respeitando os 

princípios éticos e morais, apresentando a disposição e capacidade para continuar a 

melhorar a sua eficácia no seu trabalho.  

O trabalho enquanto professor inicia ainda antes da chegada dos alunos à 

escola, procurando conhecer a escola, o funcionamento da disciplina de Educação 

Física na escola onde vai lecionar e as turmas que tem à sua responsabilidade.  

Logo após o início do ano letivo, o professor começa por construir o Planeamento 

Anual, passando à Unidade Didática e respetivamente ao Plano de Aula, culminando na 

gestão do processo ensino-aprendizagem durante a lecionação. Para que seja uma aula 

de sucesso, todas as fases anteriormente descritas têm de ser bem preparadas.  

A tomada de decisão é fundamental em qualquer uma das fases de preparação, 

devendo o professor assumir as responsabilidades das opções que tomou. Essas 

responsabilidades tornam possível vários momentos de reflexão sobre o acontecimento 

vivido, reflexão essa que se torna imprescindível para o professor ter consciência dos 

problemas e conceber estratégias para ultrapassar esses problemas em situações 

futuras. 

A formação docente não termina após concluído o Estágio Pedagógico, ou seja, 

a formação de um professor nunca está terminada. Este deve estar sempre em busca 

de novos conhecimentos, de forma a estar em atualização permanente, sobre os vários 

conteúdos que vão surgindo nas mais diversas áreas. Ter capacidades de inovação e 

investigação no âmbito da atividade educativa, promove não só melhorias no processo 

ensino-aprendizagem mas também nas interações com todo o contexto escolar. 



44 
 

Sendo membro ativo da comunidade escolar e em especial, professor de 

Educação Física, há uma maior responsabilidade de promoção de ações e atividades, 

tendo em conta os benefícios de se ter um estilo de vida saudável e sobre a importância 

da atividade física na promoção da saúde. 

O papel do professor na escola, ultrapassa a simples lecionação das aulas. O 

professor deve ser capaz de ter um envolvimento e um papel ativo nas decisões da 

escola. 

Foi um prazer realizar o estágio numa das melhores escolas públicas do país, 

pelo menos no que diz respeito às instalações. 

A permanente reflexão e discussão, nomeadamente com o professor orientador, 

foi sempre um constante incentivo à minha evolução pedagógica, tornando-se essencial 

para incutir em mim, um carater ambicioso da ação docente. 

O Estágio Pedagógico representa uma etapa formativa e não apenas um 

momento de aplicação de conhecimentos.  

A multiplicidade de responsabilidades e funções que o docente assume dentro 

da escola foi um dos fatores mais avassaladores no choque com a realidade escolar. 

Para Prates, Aranha e Loureiro (2010), citado por (Gaspar, M., Seabra, F., 

Neves, C., 2012), o líder dentro da escola não é só o diretor mas também aqueles que 

são responsáveis pela gestão intermédia, designação, na legislação em vigor, de 

estruturas de coordenação educativa e supervisão pedagógica. Estes autores entendem 

que a supervisão escolar está associada a práticas de planificação, organização, 

liderança, apoio, formação e avaliação, visando a mobilização de todos os profissionais 

do ensino, numa ação conjunta e interação dinâmica adequada à consecução dos 

objetivos da escola. É este sentido que tem marcado o discurso normativo da última 

década. 

Infelizmente, o cenário atual da profissão não é o mais desejado, sendo difícil 

definir o que encontrar num futuro próximo. De qualquer maneira, independentemente 

da minha escolha futura e profissional, procurarei sempre exercer as competências 

aprendidas neste ano. 

Em suma, o ano de estágio pedagógico representou, mais uma oportunidade de 

transformar conhecimento em competências, mesmo com algumas dúvidas sustentadas 

na insegurança pela inexperiência. Mais que o fim de um ciclo de formação, será o início 

de um caminho com aprendizagens e competências, que irão tornar-se melhor professor 

de Educação Física.  
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