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RESUMO  
 

Este trabalho está dividido em dois capítulos, sendo que o primeiro refere-se ao 

relatório de estágio onde faço uma descrição pormenorizada do estágio pedagógico que 

realizei ao longo do último ano letivo (2016/2017), na Escola Secundária Morgado de 

Mateus, onde me foram atribuídas a turma B e C do 12º ano no primeiro e terceiro 

período, e a turma A e B do 11ºano durante o segundo período. Abordo também a 

componente não letiva onde refiro o planeamento das atividades extracurriculares 

realizadas na escola, a execução e o balanço das mesmas, o trabalho desenvolvido com 

a turma ao mesmo tempo 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 professor 

cooperante, da minha colega de estágio e de outros professores, revelou-se também 

essencial na minha aprendizagem e evolução como docente.  

Por fim, no segundo capítulo, apresento uma breve reflexão sobre o Papel do 

Professor Reflexivo, abordando o Currículo Oculto e a sua importância. 

 

Palavras Chave: Estágio Pedagógico, ensino-aprendizagem, reflexão. 
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ABSTRACT 
 

This work is divided in two chapters, referring the first one to the traineeship 

report, where I do a detailed description of the pedagogical training that I made 

throughout the current school year (2016/2017) in the high school Morgado de Mateus, 

where have been given to me the classes B and C from 12 degree on the first and third 

stages and classes A and B from 11 degree during the second stage. I mention also the 

non-academic aspect, where I refer to the extracurricular activities performed on the 

school, the execution and the overview of their content, the work developed on the 

class, thinking, at the same time, about the most relevant aspects and the experienced 

difficulties, either on the organization and management of all the teaching process, as 

well as, strategies and founded solutions to overcome those difficulties. The observation 

of the lessons from the trainees teacher, from my traineeship colleague and other 

teachers, proved to be fundamental on my learning process and evolution as a teacher. 

At last, on the second chapter, I present a brief reflection about the Role of the 

Reflective Teacher, about the Hidden Curriculum and their importance. 

 

Keywords: Teaching practice; teaching learning; refletion  
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INTRODUÇÃO 
 

Caires (2003) refere que o Estágio pode ser uma experiência de formação 

organizada e fundamental na preparação dos futuros profissionais e  para a sua 

entrada no mercado de trabalho. O estágio vai muito além de um simples cumprimento 

de exigências académicas. É uma oportunidade de crescimento pessoal e profissional, 

além de um importante instrumento de integração entre Universidade, Escola e 

Comunidade.  

O presente documento denominado por “Relatório de Estágio”, integrada no plano 

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

Secundário da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro. O Estágio Pedagógico 

foi realizado no Agrupamento de Escolas Morgado de Mateus, em Vila Real, tendo 

sido o Professor José Vilaça, o supervisor e o Professor Carlos Pires, o orientador, e 

como companheira de Estágio a Joana Barbosa. O Estágio é uma etapa 

extremamente importante, pois é o nosso primeiro contacto com a realidade escolar, 

tornando-se  o nosso ponto fundamental de ação, que leva à nossa envolvência na 

comunidade escolar. Tudo isto está subjugado a um processo de orientação, de 

extrema importância, quase todo ele com o contributo do professor cooperante, que 

através dos seus conselhos e indicações nos ajuda a aplicar de melhor forma todos os 

conhecimentos e competências adquiridos, procurando ajudar-nos sempre no 

encontro das melhores soluções relativamente aos problemas e dificuldades que vão 

surgindo neste processo ensino-aprendizagem.  

Nesta linha de pensamento, surge o conceito de “prática reflexiva” como um modo 

possível dos professores interrogarem sobre as suas práticas de ensino que abordarei 

na parte final deste relatório.   
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EXPETATIVAS 
 

Ao longo do meu percurso escolar, a disciplina de Educação Física sempre teve 

maior destaque das demais, por ser diferente, por permitir uma maior convivência com 

os professores e colegas, sem esquecer o exercício físico.  

O Estágio Pedagógico é o culminar da formação académica para a habilitação 

para a docência, sendo o ultimo passo para tornar-nos professores.  Por isso deve ser 

encarado com o maior profissionalismo possível.  

Analisando as escolas da cidade para realizar o estágio, a Escola Morgado 

Mateus mereceu especial destaque pelas excelentes condições que dispõem.  

Inicialmente as expetativas que tinha em relação ao meio escolar foram 

encaradas como um desafio, desde a relação com o orientador, alunos, outros 

professores e funcionários. Era uma realidade completamente nova para mim.  

O medo de errar, a vontade de aprender, de ensinar eram as questões mais 

expetantes no início do 1º Período, mas que com o passar do tempo e com a 

envolvência no dia-a-dia escolar foi dando lugar a um ambiente que proporcionou 

troca de conhecimentos, experiências e amizades.  
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CAPÍTULO 1- Análise, Realização, Reflexão 
 

1 O Contexto  
 

Para que os professores cumpram com a sua responsabilidade de escolha e 

aplicação das soluções pedagógicas e metodológicas mais adequadas, que lhes é 

reconhecida, é necessário que estes tenham conhecimento do meio em que a escola 

e turma estão inseridas, pois deste conhecimento depende o êxito da planificação.. É 

a partir desta caraterização, que durante a planificação se elaboram as estratégias 

pedagógicas que contribuam para um melhor processo de ensino-aprendizagem 

(Aranha, 2007, p.1).  

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.  

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

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

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

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

decisões tomadas e aplicadas com o professor cooperante realizamos uma 

apresentação da ordem de trabalhos e orientações pedagógicas para o ano letivo que 

iniciaria a 16 de Setembro. 
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1.1 A Escola  
 

Decorrido o primeiro contacto com todo o processo no qual o estágio 

pedagógico iria decorrer, de que forma iria ser orientado e, de uma forma geral, quais 

seriam as suas linhas mentoras, uma das primeiras ações realizadas consistiu em 

procurar conhecer a escola que nos iria receber e nos proporcionar o desempenhar da 

nossa função enquanto professores estagiários. Procurou-se compreender qual a 

realidade com que nos iríamos deparar, os recursos disponíveis, as atividades a 

desenvolver ao longo do ano letivo, o grupo de professores de Educação Física ao 

qual passaríamos a pertencer, assim como toda a dinâmica que movia a escola e os 

seus intervenientes.  

Relativamente aos recursos e às infraestruturas desportivas, esta Escola ostenta 

um pavilhão polidesportivo (preparado para a ocorrência de três aulas ao mesmo 

tempo), que dispõe de uma arrecadação com todo o material desportivo necessário 

para a lecionação das diferentes modalidades, sendo de referir que este se encontra 

em muito bom estado de conservação, uma vez que a sua manutenção é muito 

cuidada.  Dispõe de dois campos polidesportivos exteriores e ainda um local 

denominado de “sala de expressões” (com uma tela de espelhos) que comporta várias 

atividades, sendo, no entanto, mais vocacionado para a realização de atividades no 

âmbito da dança, expressão corporal, realização de avaliações, entre outras, 

possibilitando a adoção de diversas metodologias e estratégias no processo de 

ensino- aprendizagem.  
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1.2 O Departamento de Educação Física  
 

Este Departamento cumpre com as orientações expressas nos Programas 

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

elementar e avançado. Contudo, tem documentos próprios, em que estão definidos, 

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

Entre estes documentos, encontra-se o Programa Anual de Modalidades, a 

Planificação das Unidades Didáticas, os Critérios de Avaliação de Educação Física 

2016/2017 e o roulement a ser utilizado por cada professor.  

Além destes documentos, o Departamento possui ainda, do Portal GIAE, um 

regulamento interno, um inventário do material disponível e as atas das reuniões 

realizadas.  

Caracterizo este Departamento pela sua exigência e rigor. Desde sempre procurei 

saber as experiências e competências de cada professor, definindo estratégias para a 

resolução de problemas no seio do Departamento. Todos os professores deixaram-me 

completamente à vontade para exprimir as minhas ideias e para lhes pedir ajuda em 

qualquer dificuldade. Senti-me parte integrante do Departamento, num contexto de 

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

decisões do mesmo. 
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1.3  As Turmas  
 

Tabela1 – Número de alunos por turma no ano letivo 2016/2017. 

ANO/TURMA ALUNOS 

11ºA 18 (12 alunas + 6 alunos) 

11ºB 
21 (12 alunas + 7 alunos + 2 com Necessidades Educativas 

Especiais) 

12ºB 13 (6 alunas + 7 alunos) 

12ºC 16 (8 alunas + 8 alunos) 

 

 

Manual Escolar (não obrigatório): 

“Educação Física” 10º,11º,12º Ano)-Areal editores de Aníbal José Styliano; C. 

Costa e M.M. Costa 

 

Conhecer os alunos  

 

 “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).  

 

1.4 Estudo de Turma 
 

Inicialmente, foi-me proposto realizar um estudo de turma, onde apliquei dois 

questionários: um de caracterização biográfica: obtendo informações pessoais dos 

alunos; e o outro de caracterização sociométrica: obtendo indicações de relações 

interpessoais. Com este estudo, foi-me possível, desde logo, definir algumas 
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estratégias relativamente à organização de grupos e planeamento de exercícios para 

que estes fossem de encontro às caraterísticas da turma a lecionar.  

Verifiquei, através da análise dos dados, que os alunos estavam motivados para a 

disciplina de educação física. Com o objetivo de melhorar a intervenção pedagógica 

perante a turma, optei por formar grupos fundamentalmente homogéneos, de modo a 

manter a motivação e explorar novas capacidades dos alunos. Este estudo foi 

essencial para conhecer a turma e a partir daí elaborar estratégias de atuação junto 

dos alunos adaptando o ensino às características dos mesmos para alcançar os 

objetivos máximos da Educação Física.  

 

2 Estágio pedagógico 
 

“O conhecimento dirige a prática, no entanto a prática aumenta o conhecimento.” 

Thomas Fuller (1654-1734) 

 

O estágio pedagógico surge como um momento fundamental, conjugando fatores 

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

nomeadamente o contacto com a realidade de ensino, tendo como fator central a ação 

educativa do aluno estagiário e a mediação de todo este processo – a supervisão.  

Por se tratar do último ano da formação inicial dos candidatos a professores, o 

estágio pedagógico é entendido como palco de um dos processos mais ricos e 

decisivos da capacitação e da integração do jovem professor no mundo da docência e 

no mundo adulto. 

 	 O estágio, surge assim, como uma componente fundamental do processo de 

formação do aluno estagiário, pois é a forma de fazer a transição de aluno para 

professor "aluno de tantos anos descobre-se no lugar de professor.  

O ano de estágio é um ano que exige muito trabalho e dedicação, e desde logo 

tivemos de organizar, planear, estruturar e compor diversos documentos que nos 

ajudassem a intervir de uma forma adequada e que nos guiasse para atingir os 

resultados pretendidos. Como Aranha (2004) refere, “o planeamento do ensino é feito 

em função dos objetivos definidos e de modo a garantir, tanto que possível, a 

consecução desde objetivos, ou seja, as opções tomadas antes e durante o processo 
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ensino-aprendizagem devem ser coerentes com os objetivos inicialmente 

selecionados.”.  

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).  

Para iniciar as tarefas de planeamento do processo ensino-aprendizagem, 

tivemos de recorrer e respeitar as normas e diretrizes da UTAD como também as 

metas e programas da disciplina de Educação Física concebidas pelo Ministério da 

Educação (ME) conforme a modalidade e o ano da turma que nos eram destinadas. 

 

2.1 Planeamento  
 

Segundo Bento (2003, p.15) planificar significa, planear as componentes do 

processo de ensino e aprendizagem nos diferentes níveis da sua realização; significa 

aprender, o mais concretamente possível, as estruturas e linhas básicas e essenciais 

das tarefas e processos pedagógicos. As modalidades a abordar em cada período são 

descritas no planeamento.  

 

O Plano Anual tem o propósito de perspetivar todo o trabalho realizado ao longo 

do Ano Letivo, concretamente o processo de ensino-aprendizagem, como também as 

atividades englobadas no Programa de Estágio, sendo um documento muito 

importante no planeamento das nossas ações durante o ano letivo.  

 

2.2 Unidades Didáticas:  
 

São um documento essencial para o programa de uma disciplina, constituindo 

unidades fundamentais e integrais do processo pedagógico, apresentando aos 

professores e alunos etapas claras e bem distintas de ensino e aprendizagem (Bento 

2003, p. 75). Estas foram construídas com base no programa presente no Programa 
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Nacional de Educação Física e no documento de Ágata Aranha (2004) intitulado como 

“Organização, Planeamento e Avaliação em Educação Física”.  

A concepção das Unidades Didáticas foi um importante instrumento de trabalho 

para a orientação da intervenção pedagógica pelo fato de constarem: a população 

alvo, os recursos materiais para cada modalidade, os objetivos a atingir, a estrutura 

(sequencialização) de conteúdos, os métodos de controlo de processo e as 

estratégias abordadas. 

Ao longo do ano letivo, foram realizados quatro Unidades Didáticas, distribuídos 

pelos três períodos. No 1º período foram elaboradas duas Unidades Didática 

referentes à modalidade Rugby e Basquetebol, tendo sido aplicados testes de 

condição física nas primeiras semanas de aulas. No 2º período foram, igualmente, 

realizadas duas Unidades Didáticas (Corfebol e Atletismo – Lançamento do Dardo e 

Salto em Altura). Por fim, no 3º período foi executado a ultima Unidade Didática de 

uma modalidade coletiva (Futsal).  

 

 

2.3 Aspetos a considerar na elaboração das Unidades Didáticas:  
 

1. População alvo – onde está inserido o nível de ensino dos alunos, número de 

alunos, sexo, idade, existência de alunos com necessidades especiais, entre outros;  

2. Recursos – materiais disponíveis, as instalações onde se vai realizar a 

prática, recursos temporais que dizem respeito ao tempo de aula a lecionar e por fim, 

recursos humanos;  

3. Objetivos – Domínio socio-afetivo definindo os objetivos comportamentais; 

domínio cognitivo referindo o nível de conhecimento e forma de jogar do aluno e, por 

fim, o domínio psicomotor onde se observa as destrezas motoras de cada aluno;  

4. Sequencialização dos conteúdos – realização de uma planificação dos 

conteúdos que irão ser abordados, com referência à localização temporal, ou seja, o 

“timing” de abordagem;  

5. Métodos de controlo de processo – o processo de aprendizagem divide-se em 

três momentos de avaliação: i) Avaliação diagnóstica, onde se avaliam os 

conhecimentos prévios dos alunos; ii) a avaliação formativa, que se focaliza na 

evolução e aquisição dos conhecimentos pelos alunos nas aulas; e iii) avaliação 
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sumativa, onde se faz uma avaliação dos alunos e se fará uma comparação entre esta 

e a avaliação diagnostica;  

6. Estratégias de abordagem da unidade didática – referência à forma de 

abordagem da matéria, a organização da turma, métodos de ensino e agentes de 

ensino que poderão ser utilizados.  

 

2.4 Planos de aula  
 

O plano de aula é, na minha opinião, um auxílio que possibilita ter o máximo de 

proveito de uma aula, não só para passar o nosso conhecimento, mas também para 

dar o máximo de tempo possível de atividade motora aos nossos alunos pois, como 

nos foi dito pelo nosso orientador, nós não temos os alunos sentados a olhar para nós 

mas sim a correr, a saltar e qualquer falha que possamos ter é suficiente para alterar 

toda a sua dinâmica.  

Desta forma, numa primeira folha, devem estar todas as informações a 

identificar a escola, o professor, a data, hora da aula, tempo de aula, ano e turma a 

quem se dirige a aula. Deve ainda conter os objetivos específicos, a função didática, 

os conteúdos que fazem parte da aula, que integram os objetivos específicos, os 

objetivos operacionais concordantes com os objetivos específicos. Por último, deve 

conter o material que se vai utilizar e o que deve ser requisitado antes da aula.  

Dentro desta fase do planeamento de aula, como refere Aranha (2004), devemos 

incluir também alguns Objetivos (Metodológicos) como:  

• Aumentar o tempo útil da aula – através da motivação dos alunos para 

a prática, com jogos lúdicos, atividades específicas atrativas e 

mantendo um relacionamento positivo durante a aula;   

• Aumentar o tempo disponível para a prática – reduzindo o tempo de 

instrução, organização e de transição, utilizando uma linguagem clara 

e adequada. As organizações dos exercícios devem ser o mais 

simples possíveis, não alterando a organização de grupos entre 

outros;   

• Maximizar o tempo de potencial aprendizagem – para isso devemos 

adaptar a dificuldade das tarefas ao nível dos alunos, avaliar e 

controlar as atividades, detetar as execuções incorretas, evitar que os 
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alunos não executem outras tarefas para além daquelas que foram 

propostas, manter um bom nível de feedback sendo este especifico e 

pertinente.  Todos os aspetos mencionados acima foram tidos em 

consideração para a realização do plano de aula e consequente 

lecionação.  

 

3 Evolução do processo de Ensino Aprendizagem 
 

3.1 Balanço de Aula  
 

No final de cada uma das aulas lecionadas, era concretizado um pequeno 

balanço da atuação na mesma em que expúnhamos os aspetos da nossa ação que 

considerávamos terem sido positivos e negativos, deixando sempre sugestões, 

recomendações e soluções que considerávamos pertinentes para as aulas futuras.  

Estes balanços aportavam vários parâmetros como: as estratégias utilizadas nas 

aulas lecionadas, os feedbacks transmitidos, o comportamento e empenhamento dos 

alunos, a gestão do tempo de aula e da atividade motora, as dificuldades sentidas 

pelos alunos, as dificuldades sentidas pela professora, as alterações realizadas ao 

plano de aula, o controlo da turma e a capacidade de adaptação às diversas 

ocorrências da aula. Com a observação e análise crítica destes parâmetros, a 

intervenção pedagógica não só foi aperfeiçoada e melhorada dia para dia, como a 

nossa confiança e profissionalismo foram aumentados exponencialmente. Muitas 

vezes este balanço reflexivo surgia do debate e da partilha de informações entre mim 

e a minha colega de estágio. 

Ao longo deste ponto tentar-se-á responder a todas as questões abaixo enumeradas:  

O que aconteceu e estava previsto acontecer? O que aconteceu e não devia ter 

acontecido? O que não aconteceu, mas devia ter acontecido? Como posso repetir o 

que aconteceu garantido o sucesso? Como posso fazer não acontecer o que 

aconteceu e não devia ter acontecido? Como posso fazer acontecer o que não 

aconteceu e devia ter acontecido?  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3.2 Avaliação  
 

É no processo de avaliação que podemos avaliar o nosso desempenho como 

professores e também o desempenho dos alunos. Deste modo tomamos consciência 

se o processo de ensino-aprendizagem está a ser eficaz. O processo de 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 (Aranha, 2004).  

 

Avaliação Diagnostica 

 

Esta avaliação foi efetuada na primeira aula de cada Unidade didática, e tem 

como objetivo identificar o nível e a capacidade psicomotora da turma, assim como as 

condições de ensino, tais como material, instalação, etc., para permitir um ajuste da 

unidade didática, previamente elaborada, com base na realidade encontrada. Com 

vista a realização desta avaliação, efetuamos uma ficha de observação (ver em 

anexos), e registo de comportamentos. Esta permite registar as informações que se 

entendam como necessárias.  

 

Avaliação Formativa 

 

A avaliação formativa decorreu em todas as aulas da Unidade de Ensino, sendo 

que para esta avaliação também efetuei fichas de observação e registo de 

comportamentos a nível individual (ver em anexos), que permitiu-nos alcançar o 

máximo de informações relacionadas com o processo de ensino- aprendizagem, para 

que seja possível ajustar as decisões tomadas em função das condições encontradas 

(Aranha, 2004).  

É esta avaliação que nos permite retirar as informações para proceder à 

classificação do aluno ao nível dos três domínios: domínio socio-afetivo, domínio 

cognitivo e domínio psicomotor (Aranha, 2004). Como referido anteriormente, os 

alunos foram avaliados em todas as aulas, sendo avaliado cada um dos domínios. A 
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observação direta dos comportamentos dos alunos durante as aulas foi a estratégia 

utilizada.  

 

Avaliação Sumativa 

 

 Avaliação Sumativa ocorreu sempre na última, ou nas últimas duas aulas, de 

cada Unidade didática, sendo precisamente igual à diagnóstica, inclusive utilizamos a 

mesma ficha de observação e registo de comportamentos (ver em anexos) que foi 

utilizada na avaliação diagnóstica, para que se possa proceder à comparação dos 

resultados obtidos inicialmente e dos alcançados no fim da Unidade Didática, 

atribuindo-lhes uma classificação quantitativa. Esta avaliação permitiu-me medir o 

produto, de modo a analisar o grau de sucesso do processo de ensino-aprendizagem. 

Um ponto importante desta avaliação, foi avaliar o nosso próprio trabalho durante a 

unidade didática e sempre que possível desenvolver estratégias para serem usados 

em anos letivos futuros.  

 

3.3 Dificuldades 
 

Muitas foram as dificuldades sentidas durante o Estágio Pedagógico, 

dificuldades que obrigaram à investigação de formas de resolução das mesmas.  

No que se refere às modalidades, por vezes tive dificuldades em conseguir 

estratégias, mas através do estudo e investigação, de partilha de conversas e 

documentos com outros colegas estagiários, acredito ter conseguido atingir os 

objetivos traçados. A modalidade que exigiu mais de mim foi o corfebol e o rugby pois 

durante o meu percurso académico tive muito pouco contacto com as modalidades o 

que me obrigou a um estudo mais intensivo sobre a modalidade, métodos e 

estratégias possíveis de utilizar durante o desenrolar das aulas.  Assim sendo, a 

preparação destas aulas foi muito exigente em termos de pesquisa, de seleção de 

matérias, construção dos PowerPoint, seleção de vídeos, entre outras. Lecionar aulas 

teóricas, foi ao início uma dificuldade, pois não me sentia muito à vontade nem com 

bases teóricas para o fazer, mas com o decorrer das aulas comecei a sentir-me mais 

calma, mais capaz e melhor preparada.  

Estas aulas exigiram também um estudo aprofundado das matérias que lecionei, 

pois são matérias em que não tinha muitos conhecimentos e, como tal, tive de me 
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preparar, não só para expor a matéria, mas também para responder às possíveis 

questões dos alunos.  

Os documentos que tive, inicialmente, maior dificuldade em elaborar foram os 

testes de avaliação, pois não tinha nenhuma base que me tivesse preparado para esta 

situação, assim como a sua correção no que refere a questões abertas, pois é muito 

difícil fazer uma correção com total imparcialidade. O professor orientador ajudou-me 

e alertou-me para evitar as questões de resposta aberta, corrigiu-me a forma como 

elaborava algumas questões, pois tem de se ter muita atenção para que o aluno 

entenda bem a questão e esta esteja feita de forma totalmente específica, e assim fui 

desenvolvendo capacidades.  

Uma das maiores dificuldades foi avaliar os alunos, pois é difícil ser imparcial, é difícil 

avaliar todos os gestos técnicos e táticos, todos os diferentes comportamentos. Desta 

forma, e de acordo com a minha consciência, fiz avaliação dos alunos e depois, em 

discussão com o professor orientador, tentávamos chegar a uma nota final justa.  

Motivar os alunos para estudarem para os testes foi muito difícil, pois o facto da 

nota de Educação Física não contar para a média de acesso ao ensino superior, fez 

com que os alunos se desmotivassem e muitas vezes dispensassem o estudo para os 

testes. Para os motivar elaborei documentos de apoio simples, tentei mostrar-lhes a 

importância de estudarem, durante as aulas questionava os alunos sobre situações 

teóricas para assim tentar que adquirissem esses conhecimentos.  

 

3.4 Estratégias  
 

As estratégias de ensino que utilizei foram as apresentações teóricas com 

recurso ao PowerPoint, execução de documentos de apoio ao estudo (das 

modalidades lecionadas, com matérias selecionadas e de interesse total dos alunos) e 

teste escrito, isto relativamente à parte de lecionação e exposição teórica. 

Relativamente às estratégias de ensino prático das modalidades, foram utilizadas 

situações analíticas, aquecimento específico/ não específico, a execução 

individual/grupo, o jogo reduzido, o jogo condicionado, os jogos lúdicos e, finalmente, 

o jogo formal.  

Passo a justificar e clarificar em que situações foram utilizadas as diferentes 

estratégias e o porquê de optar pelas mesmas. No que refere à utilização do 

PowerPoint, esta foi feita para apresentar/expor e transmitir aos alunos, de forma mais 

apelativa, numa das primeiras aulas de cada Unidade Didática, temas referentes às 
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modalidades a lecionar, como por exemplo a sua história, principais regras, 

arbitragem, entre outros. Neste contexto foi dada a oportunidade a todos os alunos de 

tirarem as suas dúvidas, discutir problemáticas e debater algumas ideias.  

Por outro lado, os documentos de apoio, que desenvolvi e facultei aos alunos, 

completaram as informações expostas no PowerPoint e foram elaborados com o 

objetivo de servir de apoio ao estudo e preparação para os testes de avaliação 

relativos à avaliação do domínio cognitivo da disciplina, realizados numa das últimas 

aulas do período.  

Estas estratégias foram aplicadas em todas as Unidades Didáticas lecionadas 

durante o Estágio Pedagógico nas diferentes turmas em que dei aulas de Educação 

Física.  

Muitas vezes o jogo foi condicionado ao espaço e o jogo reduzido foi uma 

necessidade, não só pelo facto de estar uma vez por semana limitada a um terço do 

pavilhão, mas também porque conseguia ter mais alunos em prática motora do que no 

jogo formal, o que permitia também, principalmente aos alunos com maiores 

dificuldades, terem um papel mais ativo no jogo, sentindo-se muitas vezes mais 

motivados do que no próprio jogo formal. O meu principal objetivo ao aplicar estas 

estratégias, o jogo condicionado/reduzido, foi enfatizar os princípios táticos do jogo, 

exercitação das habilidades necessárias à melhoria na performance, assim como 

interligar aspetos técnicos e táticos fundamentais para a melhoria de performance no 

jogo formal.  

Por fim, o jogo formal, estratégia utilizada na consolidação de todos os 

conteúdos desenvolvidos. O jogo formal é um espaço de resolução de problemas, de 

aplicação de todos os conhecimentos adquiridos, exige que o aluno tenha um papel 

ativo fundamental no processo de ensino/aprendizagem, e foi através do jogo formal 

que pude observar a real evolução dos alunos. 

No que se refere a situações de dispensa das aulas, os alunos dispensados 

realizavam o relatório escrito da aula e serviam de auxílio, sempre que possível, na 

montagem/desmontagem do material e também, sempre que necessário, na 

arbitragem dos jogos.  

No inicio de cada aula, os alunos estavam dispostos em forma de “V” para eu ter 

um maior controlo do seu comportamento e fosse mais fácil transmitir a instrução dos 

exercícios. 

No fim da aula, na fase de “retorno à calma” realizava um balanço da aula e 

questionava os alunos acerca dos exercícios e critérios de êxito dos mesmos.  



 22 

4 Prática de Ensino Supervisionada  
 

Este ponto procede-se a uma sistematização da observação de comportamentos 

e atitudes do professor estagiário, durante o processo de ensino-aprendizagem, no 

sentido de poder contribuir para uma compreensão mais facilitada dos aspetos e 

momentos em que o professor estagiário esteve menos bem e que o mesmo fez para 

melhorar a sua performance na tarefa de ensino-aprendizagem.  

De acordo com Aranha (2004), encontramos dez parâmetros a avaliar:  

•  Primeiro parâmetro, referente à introdução da aula, era avaliado se no início 

da aula o estagiário informava 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, sem se observar dispersão dos alunos;  

•  Segundo ponto era avaliada a mobilização dos alunos para as atividades, 

verificando se o professor intervinha de forma sistemática e estratégica com os 

alunos solicitando a superação das suas capacidades na realização das 

tarefas, incentivando-os a participar ativamente nas tarefas propostas;  

• Terceiro parâmetro, sobre a organização, controlo e segurança das atividades, 

era verificado se a atividade estava organizada no espaço da aula de tal modo 

que permitisse ao professor o cumprimento dos objetivos e deteção de 

situações de risco, posicionando-se e circulando no espaço da aula, intervindo 

sempre e ajudando a eliminar fatores perturbadores de eficácia da aula;  

•  Quarto parâmetro, gestão dos recursos, onde era apurado se o estagiário fez 

a gestão do tempo da aula, do 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 de empenhamento motor;  

• Quinto parâmetro, Instrução/introdução das atividades onde era verificado se o 

estagiário explicava e demonstrava de forma clara e oportuna a atividade, 

recorrendo a alguns alunos como auxiliares de ensino;  

• Sexto parâmetro, regulação das atividades, era avaliada a intervenção na ação 

dos alunos, corrigindo (feedback), estimulando (afetividade) e estruturando o 

comportamento dos mesmos a fim de os orientar na correta execução dos 

exercícios;  
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• Sétimo parâmetro, incidia na linguagem utilizada, devendo ser clara e acessível 

à compreensão de todos;  

• Oitavo parâmetro, referente a sequência da aula, era apurado se esta tinha 

uma estrutura coordenada, coerente e contínua, sem quebras e se a 

intensidade e dificuldade das tarefas estavam adequadas às capacidades dos 

alunos;  

• Nono parâmetro, o professor teria de concluir a aula de modo sereno e 

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

despertando-os para as etapas seguintes; 

•  Décimo 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.  

 

5 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).  

 

5.1 Realização  
 

Com o decorrer das aulas lecionadas vamos adquirindo experiência e isso faz 

com leva-nos a cometer menos erros e por sua vez melhoramos a nossa forma de 

intervir e planear, aumentando a eficácia do processo ensino-aprendizagem. É através 

da instrução breve e sucinta, da gestão eficaz e eficiente dos espaços, tempo e 

materiais, da disciplina regulada e de um clima favorável ao sucesso do ensino-

aprendizagem, que o professor alcança a eficácia e excelência (Mendes, 2012).  
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5.2 Instrução  
 

A forma como comunicámos com os nossos alunos, desde a transmissão de 

informações, o funcionamento da aula, aspetos de segurança, objetivos específicos, 

objetivos operacionais, incentivos têm uma importância fulcral. Os nossos alunos 

conseguem aperceber-se das nossas inseguranças que podem estar mais expostas 

quando lecionamos uma modalidade que não estão tão familiarizados. Para minimizar 

este aspeto que muitas vezes interferia na minha instrução, tornando-a extensa, optei 

por recorrer a demonstrações dos exercícios em situações práticas, utilizei o quadro 

para explicar os exercícios mais táticos e dava muitos feedbacks individuais e ao 

grupo. Com o decorrer das aulas melhorei a minha instrução, ganhei mais confiança e 

assertividade e preparei-me melhor antes de cada aula. Consegui filtrar a informação 

importante a transmitir e deste modo controlava melhor a turma durante o tempo de 

aula.  

5.3 Gestão  
 

É nesta etapa que podemos verificar a influência que pode ter o trabalho 

realizado antes e depois de cada aula, desde o seu planeamento, à conceção e ao 

balanço final.  É a qualidade e a organização desta dimensão que deve fazer-nos 

refletir acerca da nossa prestação como professores em cada aula, podendo vir a ser 

provado no momento de avaliação e influenciar o processo de ensino-aprendizagem. 

Nesta fase criei estratégias que facilitaram o funcionamento das aulas com o 

propósito de aumentar o tempo útil em cada aula. Desde o momento da chamada, à 

disposição dos alunos e até o aquecimento numa fase inicial consegui arranjar 

estratégias que me permitiam despender o mínimo tempo possível. Na fase principal 

da aula evita mudar a organização dos exercícios, eliminando o tempo perdido em 

transições e dispersão dos alunos. Nos instantes finais da aula, os alunos realizavam 

exercícios de retorno à calma enquanto relembrávamos os critérios de êxito, 

falávamos das próximas aulas e ali eram destacados os alunos para arrumar o 

material. Planeava previamente estas situações, por vezes até levava as equipas já 

organizadas para ser mais rápida a organização. Por vezes não corria como o 

planeado mas depois de uma reflexão conseguia transformar as situações menos 

conseguidas em oportunidades para melhor nas aulas futuras.  
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5.4  Disciplina  
 

A dimensão disciplina tem por âmbito todos os comportamentos e destrezas 

técnicas de ensino que fazem parte do reportório do professor para diminuir/modificar 

e promover comportamentos apropriados (Aranha, 2004).  

Neste aspeto a turma foi exemplar e o ano letivo decorreu sem qualquer 

incidente. Assim sendo, ao longo de todo o ano letivo prezei por adotar uma postura 

responsável mas sempre muito pacífica e tolerante com atitudes que, não sendo 

pertinentes para a aula, também não a afetavam ou destabilizavam. Deste modo, as 

aulas decorriam sem interrupções e caso fosse necessário era tida uma conversa com 

o aluno, em particular, no final da aula.  

Do meu ponto de vista, os estilos de ensino que adotei em cada momento das aulas 

foram importantes para manter um bom clima entre mim e os alunos. De uma forma 

geral os alunos de todas as turmas apresentaram comportamentos adequados para a 

práticas das aulas, apresentando-se motivados e interessados nas aulas. 

 

5.5 Clima  
 

O clima, última dimensão das Técnicas de Intervenção Pedagógica de 

Siedentop (1983), prende-se com os comportamentos e destrezas técnicas de ensino 

que fazem parte do reportório do professor para conseguir um clima educacional 

agradável e positivo (Aranha, 2004).  

Frequentemente, dava por mim a pensar no quanto gostaria de juntar-me aos meus 

alunos e realizar as aulas juntamente com eles, penso que esse facto só acontecia 

devido à boa disposição, motivação e ao clima agradável que se fazia sentir nas aulas. 

Interagia com os alunos, intervinha junto deles, deixava que estes partilhassem as 

suas ideias e opiniões, vitórias e dificuldades. Fora do espaço de aula, sabia que os 

alunos tinham hábitos diferentes, mas ali, no tempo de aula, interagiam com um grupo, 

cada qual com as suas dificuldades e limitações, mas sempre demonstraram respeito 

por ser sua professora e ao mesmo tempo compreensão por saberem que eu também 

estava a passar por um processo de avaliação. 
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6 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). 

 No planeamento dos exercícios, tive em consideração as atividades de cada 

aluno. Tentei adaptar as dificuldades ao nível dos alunos. Motivava-os para 

ultrapassarem as dificuldades e implementava novos objetivos. Tinha o cuidado de 

detetar os erros nas execuções dos exercícios, evitar que os alunos dispersassem dos 

objetivos propostos. 

O facto de dar muitos muitos feedbacks ajudava para que estes continuassem 

focados na tarefa. Detetava o erro e de seguida referia o que tinham de corrigir para 

melhor. Com o passar das aulas e ganhando mais confiança fui melhorando a 

instrução e o feedback que dava aos alunos de forma gradual. Saber o que transmitir, 

dirigir a informação ao ponto específico torna-se mais fácil para o aluno saber o que 

deve melhorar e entender o que tem de fazer. Tornou-se uma ferramenta importante 

para mim, principalmente no ensino das técnicas desportivas, pois promove o sucesso 

das aprendizagens dos alunos. 

Manter um Clima Positivo, isto é, criar um bom ambiente entre os alunos e 

também comigo. Motivá-los para as atividades, incentivar e dar feedbacks. De modo a 

que os alunos se sintam num ambiente confortável mesmo sendo em contexto de 

aula. 

Manter as Estratégias de Organização – A forma como previamente organizava 

e planeava as aulas pode ditar o sucesso da mesma. Desde o espaço para a aula, o 

material disponível, o número de alunos, as transições enre os exercícios e até o grau 

de dificuldade dos mesmos pode condicionar a aula. Esta preparação que tive antes 

de cada aula foi uma estratégia depara aumentar o tempo útil de cada aula, 

consequentemente o tempo na tarefa e ainda o Tempo Potencial de Aprendizagem. 

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

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

disciplinas.  

 

7 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 só executa as tarefas 

propostas pelo professor, não as pode alterar. Como professora impus regras e 

normas para as aulas e os alunos apenas tinham de cumprir. Utilizava este estilo 

quando pedia para formar grupos, na fase de aquecimento específico ou quando pedia 

para os alunos se organizarem por estações. 

No estilo recíproco, o aluno beneficia de cooperação e desenvolve as relações 

interpessoais com os colegas de turma. Na medida que cada aluno tem autonomia  de 

corrigir  e dar feedbacks aos seus colegas. Este estilo foi vantajoso quando lecionava 

Atletismo (Lançamento do Dardo) onde os alunos em grupos de 2 ou 3 elementos 

tentava corrigir a técnica dos colegas em cada lançamento. 

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

desempenho – utilização da Auto perceção e auto-feedback (Aranha, 2005).  

No estilo inclusivo, mais utilizado nas modalidades em que os alunos 

apresentavam mais dificuldades. Cada aluno tem o seu ritmo e não deve por isso 

deixar de realizar qualquer atividade por não conseguir acompanhar o ritmo dos 

colegas. Todos, sem exceção devem ter oportunidade de tentar realizar os exercícios, 

e nós como professores devemos ajudar a descobrir e guiar os alunos para 

ultrapassarem as dificuldades e obterem sucesso. Deste modo, evitámos situações de 

desmotivação por parte dos alunos e incentivamos a ultrapassarem as suas próprias 

metas. Os alunos sempre tiveram a liberdade e autonomia suficientes para trabalhar o 

que sentiam mais dificuldades, sempre com o meu acompanhamento.  
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8 Práticas Pedagógicas Supervisionadas  
 

Albuquerque et al. (2005), referem-nos que “o orientador de estágio pedagógico é 

um profissional que tem de responder a uma multiplicidade de tarefas. O seu perfil tem 

de ser o de um profissional multifacetado, conhecedor profundo da sua profissão, 

tanto nos aspetos didáticos como técnicos, pedagógicos e identitários.”  

Toda a prática pedagógica supervisionada teria que ter uma observação 

acompanhada e sempre que possível discutida com o Professor Cooperante Carlos 

Pires. Como tal e devido ao seu conhecimento, posso referir que o mesmo sempre 

privilegiou que houvesse capacidade de autonomia de nossa parte, bem como, uma 

capacidade de reflexão e autocrítica de nossa parte sempre com a sua interação nos 

momentos chave e que nos levavam a melhorar aquilo que estávamos a falhar por 

vezes. Como tal a questão de relacionamento interpessoal foi sempre gerida da 

melhor forma e que com o tempo melhorou substancialmente, pelo que proporcionou 

momentos muito bons durante o nosso Estágio potenciando ao máximo as nossas 

capacidades e conhecimentos ao longo do tempo.  

Fazendo um balanço destes aspetos, entendo que tudo aquilo relacionado com as 

práticas pedagógicas supervisionadas decorreram da melhor forma e que este Estágio 

correu de forma extremamente positiva em parte devido a colaboração do Professor 

Cooperante potenciou as minhas capacidades ao máximo.  

 

9 Atividades organizadas pelo Núcleo de Estágio  
 

A minha integração na comunidade educativa, e sobretudo no grupo de educação 

física, foi amplamente facilitada pela participação em atividades não letivas, 

destacando-se os vários torneios desportivos organizados pelo grupo disciplinar, bem 

como as reuniões do mesmo grupo e até reuniões de atribuição de notas com os 

diretores de turma.  

Nestas reuniões foi possível verificar a complexidade de um plano anual de trabalhos, 

a divisão de tarefas ao longo de um ano letivo. 

Desporto Escolar: A nível do desporto escolar, o nosso núcleo de estágio 

(juntamente com Professor José Pires), encontrava-se encarregue pela equipa de 
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juvenis de futsal feminino. Todas as quartas – feiras ao final da tarde, era dia de treino 

e preparação da equipa para os jogos do campeonato do Desporto Escolar.  

Nos dias dos jogos, acompanhávamos a equipa ao local e assistíamos a todo o 

processo, intervindo sempre que possível e colaborando nas tarefas da atividade.  

Fazer parte da preparação de uma equipa de futsal, permitiu-nos abranger o 

nosso leque de conhecimentos no que diz respeito à modalidade praticada, mas 

sobretudo a uma componente que se distância um pouco da essência das aulas de 

educação Física, que é a componente do treino.  

Também o trabalho de secretaria, organização e documentação esteve presente 

no nosso quotidiano, respetivamente aos treinos e provas do Desporto Escolar da 

equipa de Juvenis de Futsal Feminino. Esta experiência permitiu-nos perceber a 

dinâmica necessária para a mobilização dos alunos/ atletas para as competições, uma 

vez que a preparação para as mesmas envolvia uma organização prévia de 

autorizações, equipamentos, equipa, deslocações, alimentação, regulamento, 

convocatórias, entre outros.  

 

 

9.1 Taça Morgado e Morgadinha  
 

Integrada no Plano Anual de atividades escolares, decorreu durante todas as 

quartas – feiras do mês de Maio 2017, nas instalações da Escola Secundária Morgado 

Mateus (pavilhão gimnodesportivo interior), a atividade de Futsal intitulada de “Taça 

Morgado e Taça Morgadinha”. Esta atividade tem vindo a ser desenvolvida e 

organizada ao longo dos anos letivos pelo Professor Carlos Pires e pelo Grupo de 

Educação Física/Núcleo de Estágio de Educação Física, perfazendo assim com o ano 

decorrente, 15 edições da Taça Morgado (masculinos) e 13 edições da Taça 

Morgadinha (femininos).  
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Uma vez que a organização, divulgação, preparação e realização da atividade 

esteve inteiramente ao nosso encargo, foram muitos os passos a cumprir para que 

pudéssemos concretizar esta atividade com brio e sucesso.  

Para iniciar todo o processo de organização foi necessário reajustar o 

regulamento, sendo este posteriormente divulgado aos responsáveis pelas seleções, 

aos alunos e restante comunidade escolar.  

Seguidamente a divulgação da atividade foi de extrema importância para que 

esta causasse o impacto necessário na comunidade escolar, despertando o interesse 

dos alunos e também a participação e apoio dos mesmos. Após conseguidas todas as 

autorizações necessárias por parte da direção da escola, demos início à divulgação 

que consistiu na afixação de cartazes em locais de passagem de público a anunciar a 

realização da prova, dias e hora dos jogos, jogadores e regulamento; vídeo e 

apresentação promocional do evento nos LCD’s do bar da escola.  

Para melhor planeamento, elaboramos com a antecedência necessária toda a 

documentação a utilizar, deixando os boletins de jogo, folhas de chamadas e 

calendarização previamente preparados para a sua utilização durante todos os jogos e 

respetivo torneio.  

Para a realização dos diversos jogos para apuramento das equipas que iriam 

disputar a final no dia 31 de Maio de 2017, foi realizada previamente uma escala com 

todas as tarefas a serem desenvolvidas individualmente nos respetivos jogos por cada 

elemento integrante da organização. 

 Durante os dias dos jogos foram utilizados diversos materiais para o 

desenvolvimento da atividade tais como: mesas, cadeiras, bancos suecos, colunas 

estéreo, computador portátil, faixas do desporto escolar, boletins de jogo, coletes e 

bolas. O professor Carlos Pires e o Núcleo de Educação Física onde estou integrada, 

assegurou a organização da atividade, por isso, e através da referida distribuição de 

tarefas, consideramos que mesmo com algumas ocorrências de última hora e outras 

situações que nos ultrapassavam, à hora do jogo estava sempre tudo pronto para dar 

início à atividade, tudo foi planeado de forma a que houvesse sempre um plano B para 

os “acontecimentos inesperados” que podem acontecer nestas situações.  
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Como responsáveis pelas equipas contámos com a presença de alguns 

professores de Educação Física bem como dois professores estagiários. Participaram 

nesta atividade cerca de 100 alunos dos níveis de escolaridade básico, secundário e 

profissional. Estiveram envolvidos alguns professores do departamento de Educação 

Física da escola, grupos de estágio e auxiliares de educação. De salientar também o 

envolvimento da comunidade escolar na atividade sendo que durante a realização da 

mesma, houve sempre público assistir aos jogos na bancada.  

 

9.2 Outras Atividades  
 

Programa de Educação para a Saúde (PES)  

Nesta atividade preparamos uma apresentação e um documentário para transmitir ás 

turmas o perigo do mundo das drogas, os vários tipos de drogas e as suas 

consequências. Com ajuda do professor cooperante, começamos por debater o tema 

que consideramos mais ajustado para apresentar ás turmas e que se enquadrasse no 

(PES). Recolhemos informação e decidimos realizar uma apresentação teórica sobre 

o tema e dois documentários intitulados “A lua de Joana” e “Dura Realidade”. O 

principal objetivo desta ação era consciencializar os alunos para os perigos do mundo 

das drogas e a forma que estas podem entrar nas nossas vidas. Considero que 

conseguimos transmitir a informação aos alunos e ficamos surpreendidas com a 

recetividade e comportamento dos alunos perante o tema. 	

 

Basquetebol 3x3  

É uma atividade que consta no plano anual de atividades e da qual o departamento de 

Educação Física se orgulha de organizar. Como parte integrante do departamento 

participei como árbitra do torneio. O torneio está dividido por escalões do ensino 

básico e secundário, raparigas e rapazes. É interessante ver que os alunos gostam 

deste tipo de atividades e foi notório pelo número de equipas inscritas no torneio. 

 

MegaKilometro  

Esta atividade está no Plano Anual de Atividades e o departamento de Educação 

Física sugeriu que auxiliássemos na sua concretização. Nesta atividade participei 
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como juíza de meta e auxiliando no número de voltas que cada aluno tinha de dar 

para completar um quilometro.  

 

Caça ao Tesouro 

Sendo uma das atividades mais antiga da escola é também uma atividade que 

envolve muitos alunos quer do Agrupamento da Escola Morgado de Mateus quer de 

outras escolas do distrito do Porto, professores, funcionários e ex-alunos é necessária 

uma grande organização para que a atividade decorra sem problemas. Nesta 

atividade fiquei no posto no1 assinalando todas as equipas para o inicio do percurso. 

Posteriormente a isto tinha a função de confirmar que nenhuma das equipas se perdia 

ou ficava para trás no percurso.  

 

10 Experiência Pessoal e Profissional - Conclusão 
 

Calderhead (1988, citado por Albuquerque et al, 2005) refere que a experiência 

prática vivenciada pelos estagiários representa para os mesmos uma real 

oportunidade de aprendizagem em ação. Tudo isto facilita a estruturação e a aquisição 

de capacidades, conhecimentos e diversas competências em parte devido a um 

trabalho de interpretação e de análise contextualizada. Posso referir que este estágio 

foi uma fase de aprendizagens intensas e de um crescimento enorme a todos os 

níveis.  

Pela primeira vez, tive a oportunidade de lecionar turmas que inicialmente me 

eram desconhecidas, onde a relação era apenas de professor/alunos, onde senti a 

responsabilidade do profissionalismo e do importante papel que o professor tem para 

os alunos, algo diferente do que lecionar para os meus colegas de turma. Assim, e 

tendo turmas inteiramente à minha responsabilidade, tive de definir estratégias para 

ter o interesse e empenho dos alunos, gerir o tempo das aulas, adaptar os exercícios 

quando estes não eram eficazes, encarar com autoridade qualquer mau 

comportamento ou atitude dos alunos, e ser para os alunos um professor exemplar. 

Nesta difícil missão, tive sempre por perto, o meu orientador de estágio que, desde 

início, me deu a liberdade de conduzir as aulas da forma como achava mais correto, 

intervindo apenas se achasse realmente necessário, sem nunca me retirar autoridade 

perante os alunos.  



 33 

Claro que ao longo de todo o processo nem tudo foi perfeito e houveram dias em 

que me questionei se estaria a fazer as coisas de forma correta, no entanto devo 

ressalvar que o apoio do professor Carlos Pires foi excecional no apoio e confiança 

nas minhas capacidades que me foi transmitindo, bem como a sua disponibilidade 

para ajudar e ensinar. A sua intervenção em momentos chaves do nosso processo de 

Estágio, bem como a sua experiência e conhecimento do meio em causa aliadas ao 

seu perfil como Professor em constante busca dos melhores interesses para os alunos 

e para a escola permitiu-me assim procurar o melhor em mim, bem como obrigar-me a 

querer sempre mais e melhor. 

 É certamente um grande exemplo que levo para o resto da minha vida 

profissional.  

Por outro lado, e fazendo uma referência principalmente a minha colega de 

Estágio que sempre se mostrou presente nos momentos de dúvida e de alguma 

fraqueza de minha parte que me permitiu sempre superar as dificuldades da melhor 

forma.  

Por fim e quanto as atividades realizadas, penso que estas foram importantes 

para me preparar para atividades futuras e a tudo que as envolve desde a organização 

a sua conclusão pelo que o seu balanço é extremamente positivo. As relações com a 

comunidade escolar saem enriquecidas e melhoradas através deste tipo de atividades 

e ações.  

Posso por isso concluir que o meu crescimento pessoal e profissional foi 

imenso, por tudo aquilo que adquiri ao nível de conhecimentos bem como ao nível das 

relações interpessoais e das experiências para partilhar no futuro. Posso referir que 

toda esta experiência terá sido única e ao mesmo tempo enriquecedora pelo que irá 

perdurar por muitos anos na minha vida.  
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CAPITULO 2 – “Se puderes olhar vê. Se puderes ver, 
repara”. 

 
 
Identidade docente em Educação Física  
 

Ser professor é ser a semente de todas as outras profissões. 

Independentemente das alterações que ocorram na educação e no ensino, o 

professor será sempre um elemento fundamental na sociedade. 

Apercebemo-nos facilmente da importância do tipo de professor e profissional 

que queremos muitas das vezes baseando-nos em exemplos do nosso 

percurso de formação e de acontecimentos passados. Aqui devemos salientar 

as características que podem tornar-nos melhores professores e melhores 

profissionais, o sentido crítico, empenho, autonomia, o interesse pelos alunos e 

pelo ensino, distingue um professor do professor. 

Assim cabe-nos refletir que tipo de profissional queremos vir a tornar-nos e 

neste processo de formação inicial é importante adotarmos uma capacidade de 

refletir acerca das nossas ações dentro e fora da escola. É importante que o 

professor acompanhe os tempos e adapte-se, construindo novos saberes, 

desenvolva-se a si próprio melhorando o ensino. 

 

 

 
O tempo de ser professor de Educação Física  

 

Desde o primeiro ciclo que tive Educação Física na escola, agora 

chamamos de Atividades de Enriquecimento Curricular, Atividade Física, desde 

esse tempo que me recordo de ser a minha disciplina preferida, aquela que me 

aplicava sem me exigirem, a que realizava todas as atividades e exercícios 

sem dificuldade e era também a disciplina que estava sempre motivada. 

Apercebi-me muito mais tarde que os contextos e vivências passadas nessas 

aulas, não só por ser uma disciplina diferente e com professores diferentes 
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aparentemente diferentes, influenciaram claramente a minha vontade de ser 

professora e de transmitir aos meus futuros alunos esse gosto e apreço pela 

disciplina. Ultimamente assistimos a uma desvalorização da disciplina de 

Educação Física, desde que a média da disciplina deixou de contar para a 

média para acesso ao ensino superior os alunos desmotivaram e 

desinteressaram-se. Por vezes assisti a aulas em que metade da turma não 

realizava a aula. Com tudo isto, o papel do professor de educação física sofreu 

alterações, os alunos não olham para os professores da disciplina da mesma 

forma e com o mesmo rigor e isso reflete-se no aproveitamento dos alunos e 

no nível de desmotivação dos mesmos. Os professores que ainda se 

preocupam com os alunos e com a importância da disciplina tentam arranjar 

estratégias para cativar os alunos, situações que os entusiasmam e que lhes 

mostre a importância do exercício físico e do esforço nas aulas. Atualmente 

assistimos também nas nossas escolas que os professores de educação física 

são muito as vezes profissionais em fim de carreira e é notório o cansaço, a 

despreocupação e também a a desmotivação em querer alterar o rumo dos 

acontecimentos. Assistimos a um ciclo no perfil profissional do professor, 

Moreira e Ferreira (2012), afirmam: "nos primeiros anos de serviço há 

tendências para professores entusiastas, empenhados, criativos ..., com 10 

anos e serviço, ainda são entusiastas e confiantes, porém mais serenos, 

reservados e preocupados ..., e depois de 10 anos, ainda são entusiastas, 

algumas vezes preocupados, mas já cansados e desmotivados".  

Deste modo é importante dar relevância à multidimensionalidade do 

saber profissional dos professores (Shulman, 1987), considerando que para a 

sua construção é necessário que se estabeleça o diálogo entre a dimensão 

científica, a dimensão experiencial e uma dimensão investigativa e reflexiva, 

indispensável à deliberação e ação em situação de forma fundamentada.  

É a partir da reflexão nas práticas reais que o profissional, graças ao 

trabalho de abstração e conceptualização, pode reinvestir a sua experiência 

nas práticas e nas situações profissionais diversas. A transferência de 

conhecimentos não é automática, adquire-se por meio do exercício e de uma 

prática reflexiva.  
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Saber aprender e aprender a aprender significa que o profissional deve 

saber tirar lições da ação, isto é, aprender com a experiência. Não se contenta 

com o saber ou o agir, mas faz da sua prática profissional uma oportunidade de 

criação do saber.  

 

Currículo Oculto 
 

Por currículo formal entendemos tudo aquilo que foi contemplado no 

plano de ensino e aprendizagem, seus objetivos, seus conteúdos e atividades. 

O currículo é o meio pelo qual a escola se organiza, propõe os seus caminhos 

e a orientação sobre o que, quando e como ensinar e sobre o que, quando e 

como avaliar. E o currículo oculto? O que seria? Silva (2000) assevera que o 

currículo oculto pode ser entendido como um conjunto de atitudes, valores e 

comporta- mentos que não fazem parte de forma explícita do currículo formal, 

porém, são implicitamente “ensinados” por meio das relações sociais, dos 

rituais, das práticas e da configuração espacial e temporal da escola. A forma 

de agirmos e atuarmos como profissionais está relacionada por este currículo, 

este tipo de “bagagem” que trazemos desde o inicio do nosso percurso escolar, 

quem somos, o nosso meio, os nossos ideais e o meio onde estamos inseridos. 

O currículo oculto, ainda desconhecido para muitos pode ser considerado 

trabalho pedagógico por parte do professor. Caracteriza-se pela forma como se 

relaciona com a escola e os alunos, a troca de conhecimentos e de realidades 

de vida.  

O currículo oculto está presente na realidade de qualquer instituição 

escolar e a sua grande influência afeta a aprendizagem dos alunos e o trabalho 

dos professores. Representa a natureza inconsciente do cotidiano escolar e 

modela práticas, atitudes, comportamentos, gestos, perceções de todos 

envolvidos no processo de aprendizagem.  
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A prática deste Currículo Oculto é resultado de uma atitude reflexiva do 

professor, que observa os seus alunos, questiona os seus métodos, transfere o 

que ensina, motiva os seus alunos para a descoberta. Do meu ponto de vista, 

este conjunto de atitudes e valores implícitos no Currículo Oculto que cada 

professor pode e deve expandir aos seus alunos, é o complemento para o que 

se pode classificar de “bom professor”. Sendo a profissão docente a “semente 

das profissões” é importante que cada professor consiga marcar a diferença, 

pela positiva, nos seus alunos e um dos caminhos poderá passar por este 

desenvolvimento das interações, comportamentos, práticas e atitudes na 

Escola. 
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