
1 
 

UNIVERSIDADE DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO 

 

 

 

2º Ciclo em Ensino de Educação Física nos Ensinos 

Básico e Secundário 

 

RELATÓRIO DE PRÁTICA DE ENSINO 

SUPERVISIONADA 

 

 

 Ricardo de Serpa Rodrigues 

Ágata Cristina Marques Aranha 

 
Vila Real, Fevereiro 2018



I 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Relatório elaborado com vista à obtenção do 

grau de Mestre em Ensino de Educação Física 

nos Ensinos Básico e Secundário, na 

Universidade de Trás os Montes e Alto Douro, 

em conformidade com o Artigo 20.º, alínea b) 

do Decreto-Lei n.º 79/2014 de 14 de maio, sob 

a orientação da Professora Doutora Ágata 

Cristina Marques Aranha 



II 
 

Dedicatória 

Ao meu irmão “Joãozinho” que, embora já não esteja entre nós, foi é e será uma das 

razões para que eu seja uma pessoa com a particularidade de querer ser cada vez melhor 

SER HUMANO, acima de tudo como filho.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



III 
 

Agradecimentos 

À minha mulher, Ana Isabel Rodrigues, por várias vezes me ter encorajado a ingressar 

no ensino superior e a procurar novos horizontes. Também porque apesar da distância 

física, estar sempre presente nos momentos mais difíceis do meu percurso académico.  

À minha família mais direta, pais, irmãos e avós por terem tornado este sonho de ser 

professor de educação física possível. Sem eles não teria condições financeiras para tal. 

À minha orientadora de estágio e do presente relatório, Professora Doutora Ágata 

Aranha, pela transmissão de conhecimentos e ainda pela sua grande capacidade em 

simplificar o que parece complicado e em tornar-me mais sereno nas várias fases de 

tensão deste segundo ano letivo do mestrado. 

Aos professores da Universidade de Trás-Os-Montes e Alto Douro, tanto nos três anos 

letivos da licenciatura em Educação Física e Desporto Escolar, como no presente 

mestrado – pelos conhecimentos teórico-práticos faculdados, imprescindíveis para este 

meu percurso académico, bem como para o meu futuro desempenho como professor de 

Educação Física, e ainda nas mais diversas áreas relativas à prática desportiva. 

À Escola Básica Integrada da Maia por ter aceitado a minha entrada na escola como 

professor estagiário e por ter colaborado com as minhas propostas pedagógicas e 

projetos apresentados e desenvolvidos. 

Ao professor orientador Rodrigo Macedo, pela transmissão de conhecimentos, pelo 

despertar da minha pessoa como profissional do ensino, pela colaboração no 

entendimento do que é realmente a escola e ainda pelas sugestões sobre como lidar com 

os diversos tipos de alunos e turmas, bem como com o corpo docente e não docente da 

escola. 

À turma do 8ºC do ano letivo 2016/2017, que de certa forma inconscientemente despo-

lotou diversas situações que me fizeram crescer como professor, no que diz respeito a 

estratégias pedagógicas, e mesmo a nível da intervenção social. 

Não podendo também deixar de agradecer aos alunos da turma do 6ºC, pelas mais 

diversas aulas dadas ao longo do tempo, que me fizeram repensar metas e estratégias de 

ensino diferentes e ainda aos alunos das turmas do 7ºB, 8ºA e 8ºB que foram muito 

importantes relativamente ao planeamento das aulas e à sua execução e que 



IV 
 

possibilitaram a compreensão e afirmação de que, para os mesmos anos letivos, o E-A é 

diferente em cada turma distinta. 

Ao grupo de alunos que participou no projeto “Queimar Gordurinhas Corporais”, 

pioneiro na escola e por mim concebido e executado, sem dúvida um grupo 

enriquecedor da minha futura e espero que longa carreira de professor de EF. O 

desenvolvimento deste projeto possibilitou-me uma maior tomada de consciência 

relativamente às diferentes raízes do problema da obesidade infanto-juvenil e levou-me 

a criar diferentes formas de abordagem para contribuir para a sua diminuição, 

nomeadamente com este grupo especial de alunos. 

Ao antigo colega de licenciatura e grande amigo, Rodolfo Vieira que foi um grande 

pilar nos meus momentos de estudo e trabalho das mais diversas cadeiras que 

contribuíram, e muito, para o meu percurso como aluno e professor estagiário deste 

mestrado.  

Aos colegas de curso, Miguel Camilo, Joaquim Moreira e Décio Fialho, que desde os 

primeiros dias de aulas deste 2º ciclo de ensino académico se mantiveram fiéis no que 

diz respeito não só a um bom grupo de trabalho/estudo, mas também ao 

companheirismo, o que tornou tudo mais fácil. 

O meu muito OBRIGADO! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



V 
 

Resumo 

O presente relatório de estágio “Prática de Ensino Supervisionada” tem como finalidade 

manifestar de forma reflexiva toda a atividade docente exercida durante o ano letivo 

2016/2017 na Escola Básica Integrada da Maia, concelho da Ribeira Grande, Ilha de 

São Miguel – Açores. 

Segundo Mafuani (2011), a fase do estágio no “leque” académico de um futuro 

professor é essencial para a formação integral ainda como aluno universitário. Pois, 

enquanto se encontra na fase de recetor de conhecimento teórico nas mais diversas 

disciplinas na universidade não tem oportunidade de relacionar a teoria com a prática no 

contexto real do lecionar e exercer funções inerentes ao processo de ensino nas escolas. 

De acordo com Bianchi et al. (2005), o estágio é uma experiência em que o aluno tem a 

oportunidade de trazer ao mundo real a sua criatividade, independência e caráter tirando 

ilações sobre as suas crenças e conhecimentos e ainda perceber se a escolha profissional 

é a pretendida. 

Cortesão (2002, p. 40) diz que “os docentes universitários ensinam geralmente como 

foram ensinados, garantindo, pela sua prática, uma transmissão mais ou menos eficiente 

de saberes e uma socialização idêntica àquela de que eles próprios foram objetos”. 

Desta forma, permite ainda ao futuro professor desprender-se da formatação do ensino 

académico, no que diz respeito a teorias e, de certa forma, em relação à própria 

atividade prática da arte de ensinar, possibilitando que crie desde este período a sua 

personalidade profissional. 

Este relatório está desenvolvido em 5 pontos distintos que marcaram a atuação do 

estagiário no meio da comunidade escolar no ano letivo já referido. O desenvolvimento 

deste documento está organizado da seguinte forma: revisão da literatura (RL), conhecer 

o meio de intervenção, intervenção e reflexão sobre a prática desenvolvida durante o 

ano letivo 2016/2017, outras tarefas desenvolvidas na escola e, por fim, reflexão final e 

perspetivas futuras. 

Na RL, pretende-se desenvolver um trabalho de caráter formativo baseado numa revisão 

bibliográfica com a finalidade de esclarecer alguns aspetos relativos a conteúdos muito 

específicos e centrados no processo de estágio pedagógico, nomeadamente, estágio 

pedagógico, supervisão pedagógica, prática reflexiva e pertinência (professor reflexivo) 
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e, por fim, motivação dos alunos. De referir que, ao longo de todo o trabalho, estão 

também apresentadas algumas citações e ideias de autores que fundamentaram algumas 

decisões tomadas e estratégias seguidas ao longo de todo o estágio. 

Conhecer o meio de intervenção é também um fator influente em toda a prestação do 

professor estagiário, sendo este o 1º passo a dar para ter melhores formas de adaptação 

àquele. Assim, neste ponto, apresentam-se aspetos relativos com a escola, 

nomeadamente os serviços nela existentes, bem como os espaços desportivos e 

materiais didáticos e pedagógicos. Também se apresenta e dá a conhecer o currículo e o 

perfil do orientador cooperante, assim como o projeto curricular da escola, o 

departamento e por fim a turma. 

No 3º ponto de desenvolvimento (Intervenção e Reflexão sobre a prática pedagógica 

desenvolvida durante o ano letivo 2016/2017), estão apresentados os trabalhos 

realizados relativos a: estudo turma (ET), observações (Observar e ser observado), 

planeamento (Plano anual, unidades didáticas (UD´s)/reflexão, Planos de aula, práticas 

pedagógicas e avaliação). Em cada etapa desenvolvida são também apresentados alguns 

aspetos teóricos com base em autores que se dedicam ao estudo dos temas 

desenvolvidos e ainda justificações acerca das decisões tomadas, bem como reflexões 

críticas sobre as mesmas. 

Também são apresentadas outras tarefas e atividades desenvolvidas na escola que 

enriqueceram e muito a formação do professor estagiário. Estas tarefas centraram-se, 

nomeadamente, numa ação de informação (“Treino de Força e Funcional no Processo 

de Emagrecimento em Crianças do 3º Ciclo”), projeto da autoria do professor estagiário 

“Queimar Gordurinhas Corporais”, atividades extra curriculares dentro e fora da escola, 

reuniões e tutorias. 

A finalizar o trabalho, referem-se as reflexões finais relativas ao programa de estágio 

desenvolvido, bem como a realidade encontrada e as perspetivas futuras. 
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Abstract 

 

The aim of this internship programme report – “Práticas de Ensino Supervisionadas” 

(Supervised Teaching Practices) – is to reflect upon the teaching activity carried out 

during the school year 2016/2017 at the Escola Básica Integrada da Maia, Ribeira 

Grande, Island of São Miguel – Azores. 

Mafuani (2011) believes that undertaking the internship as a part of the academic 

background of the student is fundamental for the full education of the teacher-to-be. A 

student at university is a reveiver of knowledge of the multiple subjects, and doesn’t 

have the opportunity to relate the theory to the practice in a real-life context. The 

internship programme will allow the teacher-to-be to establish this relation through not 

only the teaching practice, but also by taking on other tasks that are also teachers’ 

reponsibilities at school. 

According to Bianchi et al. (2005), the internship is an experience in which the student 

has the opportunity to bring out their creativity, independence and persoanility into a 

real-life scenario, enabling them to draw conclusions on their beliefs and knowledge, 

besides getting a real perception of whether teaching really is their profession of choice. 

Cortesão (2002, p. 40) states that university teachers generally teach the same way they 

were taught. This will ensure a relatively efficient transmission of knowledge and 

socialisation similar to that they were subject to. The internship will therefore allow the 

teacher-to-be to let go of the more theoretical approach of academic teaching and 

influence, and of the teaching activity itself, enabling them to create their professional 

personality from this period. 

This report is developed in 5 different parts which defined the performance of the 

teacher trainee amongst the school community in the academic year stated earlier. The 

development of this document is organised as follows: bibliographic review, learning 

about the environment, intervention and reflection on the practice developed during the 

school year 2016/2017, other tasks carried out at the school, and finally a final reflexion 

and future prospects. 
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With the bibliographic review (in the first part) we intend to develop a work of a 

formative nature, with the purpose of clarifying some aspects relating to some very 

specific contents and focusing on the pedagogical internship process, namely the 

pedagogical internship itself, pedagogical supervision, reflective practice and relevance, 

and finally the pupils’ motivation. It should be noted that throughout the work we will 

quote some authors whose ideas lie behind the reasoning for some of the decisions 

made and startegies followed during the internship. 

Learning about the environment is also an influential factor throughout the entire 

performance of the teacher trainee, as this is the first step for better adaptation methods 

to the environment. In this part, we will present some aspects referring to the school, 

namely the services available, as well as the sports facilities and didactic resources. We 

will also present the curriculum and the profile of the cooperating teacher trainer, as 

well as the school’s curricular project, the department and finally the class. 

In the third part of this report (intervention and reflection on the practice developed 

during the school year 2016/2017) we will present the work done in relation to: class 

analysis, 

observations (observing and being observed), planning (annual plan, didactic units / 

reflexion, class plan, pedagogical practices and evaluation). In each part, we will also 

present some theoretical aspects based on authors who studied the themes developed, as 

well as the reasoning for the decisions and coclusions drawn, and their critical analysis. 

We will also present other tasks and activities developed by the teacher trainee in the 

school, which helped enrich his training and education. These tasks focused on an 

informative session (“Srength and Functional Training in the Weight Loss Process for 

Children in Middle School”), a project created and developed by the teacher trainee 

(“Burn Body Fats”), extra-curricular actvities done inside and outside the classroom, 

meetings and tutorial sessions. 

To conclude the work, we will refer the final relexion relating to the internship 

programme, as well as the reality observed and future prospects. 
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Introdução 

O presente relatório de estágio de Prática de Ensino Supervisionada consiste num 

trabalho reflexivo do que se fez no estágio pedagógico, incluído no trabalho de caráter 

avaliativo do 2º ano de Mestrado em Ensino da Educação nos Ensinos Básico e 

Secundário da Universidade de Trás-Os-Montes e Alto Douro. A fim de realizar o 

referido estágio, o professor estagiário teve como preferência a Escola Básica e 

Integrada da Maia, concelho da Ribeira Grande, São Miguel-Açores, onde o realizou 

sem qualquer colega de curso. 

À responsabilidade do professor estagiário esteve a turma do 8ºC, com a qual este 

professor teve de construir a sua conceção acerca da disciplina de EF, tendo-se focado 

sobretudo no planeamento, intervenção pedagógica e reflexão para uma melhoria 

contínua do seu desempenho. 

Guerra (1995) considera que o Estágio Supervisionado consiste em teoria e prática 

tendo em vista uma busca constante da realidade para uma elaboração conjunta do 

programa de trabalho na formação do professor estagiário. Também Pimenta & Lima 

(2004) dizem que "o estágio é o eixo central na formação de professores, pois é através 

dele que o profissional conhece os aspectos indispensáveis à formação e construção da 

sua identidade e dos saberes indispensáveis ao dia a dia". 

Segundo Pires Filho (1988, p.21), do ponto de vista técnico, o estágio serve para 

complementar a formação, constituindo a aplicação dos conhecimentos teórico-práticos 

em situação real. Ainda Castro (1978, p. 10) reforça que “o estágio é o momento de 

síntese da formação teórico-prática entre a formação académica e a vida profissional". 

O motivo da realização de tal estágio na escola em questão, prendeu-se com o facto de 

ser a escola com a qual o estagiário esteve mais envolvido afetivamente no seu período 

de estudante do ensino regular; ser também o lugar em que teve as melhores 

experiências que caraterizam aquela idade. Assim, quis dar o seu contributo para o bom 

desenvolvimento educativo daquela população específica. Outro motivo, para realizar o 

estágio nos Açores, foi o facto de ter algumas vantagens nas listagens para concurso de 

professores desta região, visto ser açoriano e pretender construir o seu futuro na Região 

Autónoma dos Açores, nomeadamente na ilha de São Miguel. 

O conteúdo deste relatório prende-se com uma descrição do que se fez no período de 

estágio e uma reflexão sobre todas as ações para identificar e ultrapassar as lacunas 
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ocorridas e melhorar todo o decurso do processo de ensino e aprendizagem (E-A) e, 

assim, poder vir a tornar-se um profissional de ensino com melhor qualidade. Posto 

isso, após a descrição e reflexão das etapas desenvolvidas elaborou-se uma breve 

conclusão fruto da reflexão sobre o trabalho desempenhado, ou seja, acerca das práticas 

de ensino, planos de aula, intervenções na escola (ação de informação, atividades 

desenvolvidas, tais como o projeto “Queimar Gordurinhas Corporais”. UD´s entre 

outras.). 

Partindo de todo o trabalho realizado durante o ano letivo de 2016/2017, foi tido 

cuidado especial de, na maior parte dos casos, seguir documentos teóricos para uma boa 

orientação, fundamentação e conduta como professor, não deixando para trás os 

ensinamentos advindos do professor orientador cooperante, o que se aprendeu na 

universidade e ainda o empenhamento e vontade próprias do professor estagiário. 

O relatório contempla uma revisão da literatura (RL), a partir da qual se pretende 

esclarecer alguns aspetos relativos a conteúdos muito específicos ligados ao ensino 

aprendizagem, ao processo de estágio pedagógico, à supervisão pedagógica, à prática 

reflexiva e pertinência (professor reflexivo) e por fim à motivação dos alunos. De referir 

que, ao longo de todo o trabalho, são também apresentadas algumas citações e conceitos 

baseados em autores a fim de fundamentar algumas decisões e estratégias tomadas ao 

longo de todo o estágio. 

Conhecer o meio de intervenção é também um fator influente em toda a prestação do 

professor estagiário. Assim, neste ponto, apresentou-se aspetos relativos à escola, 

nomeadamente os serviços nela existente, bem como espaços desportivos e materiais 

didáticos e pedagógicos. Também se apresentou e deu a conhecer o currículo e perfil do 

orientador cooperante, bem como o projeto curricular da escola, o departamento e por 

fim a turma. 

No 3º ponto de desenvolvimento (Intervenção e Reflexão sobre a prática pedagógica 

desenvolvida durante o ano letivo 2016/2017) estão apresentados os trabalhos 

realizados relativos ao estudo turma (ET), observações (Observar e ser observado), 

planeamento (Plano anual, UD´s/reflexão, Planos de aula, práticas pedagógicas de 

ensino e avaliação). Em cada etapa desenvolvida estão também apresentados alguns 

aspetos teóricos com base em autores que se dedicam ao estudo dos temas 
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desenvolvidos e ainda justificações acerca das decisões tomadas, bem como reflexões 

críticas sobre as mesmas. 

Também foram apresentadas outras tarefas e atividades desenvolvidas na escola que 

enriqueceram e muito a formação do professor estagiário. Estas tarefas centraram-se, 

nomeadamente, numa ação de informação (“Treino de Força e Funcional no Processo 

de Emagrecimento em Crianças do 3º Ciclo”), projeto da autoria do professor estagiário 

“Queimar Gordurinhas Corporais”, atividades extra curriculares dentro e fora da escola, 

reuniões e tutorias. 

A finalizar o trabalho estão as reflexões finais relativas ao programa de estágio 

desenvolvido e as perspetivas futuras. 

Expetativas em relação ao estágio e realidade encontrada 

No início, as expetativas do professor estagiário em relação ao processo E-A eram de 

um ensino muito repartido/faseado, ou seja, ensino de conteúdos de forma isolada. Este 

mesmo professor esperava alunos mais conscientes e com algum discernimento entre os 

momentos de brincadeira e de trabalho e que revelassem alguma motivação. Esperava 

maiores dificuldades no ensino das técnicas. Neste sentido, a realidade encontrada 

quanto ao processo E-A, em primeiro lugar, o fator que influenciou mais pelo grau de 

dificuldade em lecionar foi o da motivação/comportamento dos alunos. O desinteresse 

revelado pelas conversas constantes e brincadeiras interferiu muito nos momentos de 

instrução e organização das tarefas. Por vezes os objetivos operacionais eram 

interrompidos não só pela dificuldade de execução da tarefa motora, mas também pela 

não compreensão dos alunos. No processo de sequenciamento de critérios de êxito 

progressivos, contudo, foi concluindo que os alunos seriam capazes de assimilar mais 

informação do que se esperava. 

Quanto ao grupo de professores do departamento de educação física, esperava-se 

professores mais predispostos às atividades extracurriculares, com abertura para novas 

ideias e desafios. O que na realidade se encontrou foram professores muito focados na 

vida externa à escola. 

Quanto às condições de ensino (recursos temporais, extra aulas para planear, refletir, 

registar), o professor estagiário esperava que existisse maior disponibilidade em horário 

laboral. O que realmente se aferiu foi que o trabalho como professor vai muito mais 
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além de ensinar, pois os aspetos burocráticos, a gestão de conflitos são sem dúvida 

fatores que interferem muito no ato do bom ensino, havendo a necessidade de deixar a 

parte pedagógica para trabalho de casa, porque na escola os encargos de direção de 

turma, tutorias, processos disciplinares, casos de ensino especiais retiram muito tempo a 

uma boa planificação e ainda uma necessária reflexão aula após aula. 

1. Revisão da Literatura 

Esta RL tem o propósito de elucidar e tornar válidos os conceitos abaixo desenvolvidos, 

com base em autores que se dedicam à investigação das diversas áreas ligadas a ciência 

do saber ensinar. Com base na informação científica recolhida e com o poder de 

pensar/decidir/agir que deve ter qualquer estudante académico, reunir-se-ão as 

condições para uma vida profissional bem-sucedida. 

Com este propósito e com base em alguns autores procurou-se na RL seguir aqueles que 

fornecessem as bases fundamentais, a nível pedagógico e didático, por forma a 

constituir um repositório teórico de suporte às aulas e à ação em todo o processo 

formativo de um professor estagiário. 

Das inúmeras vantagens da RL, Trentini e Paim (1999) consideram que esclarecer 

dúvidas, verificar a posição de autores sobre uma determinada questão, atualizar 

conhecimentos, reorientar o enunciado de um problema, ou ainda, encontrar novas 

metodologias que possam enriquecer qualquer projeto é fundamental. 

Para Minayo (1993), este método orienta o caminho do pensamento e a prática exercida 

na abordagem da realidade. Assim, a RL em projetos deve ser consistente e reflexiva. 

Ainda é importante salientar que no mundo da ciência do saber para ensinar não é 

suficiente reger-se por “receitas” (teorias). Fernandes (2000), refere que a profissão 

docente é encarada como a que tem ou deve ter a capacidade de refletir sobre as suas 

práticas, de as questionar criticamente e de, consequentemente, as mudar, questionando 

a conceção tradicional que vê o professor como um mero técnico que aplica teorias e 

princípios que outros conceberam. 

Duas questões que se levantam são: o que é ser professor? Será que é dada autonomia 

aos professores no que diz respeito a metodologias? E, ainda, os recursos temporais 

existentes serão suficientes para aplicarem um método de ensino próprio? Quais são as 

finalidades da Educação Física (EF) em Portugal? 
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Como resposta à primeira questão, Alarcão (1982) diz que o professor é o individuo 

com formação específica e que é capaz de tomar decisões face ao processo de E-A, no 

sentido de o encaminhar para um melhor rendimento educativo. O ensinar é por si só 

uma tarefa que desencadeia a constante ação de resolver problemas face a imprevistos 

surgidos nos mais diversos momentos do ensino e da aprendizagem. 

Matos (1989) atribui a comunicação como o canal interativo entre professor e aluno que 

permite a transformação de comportamentos. A capacidade de tomar decisões 

convenientes e de resolver problemas práticos depende dos conhecimentos académicos 

e do bom senso. Mas será essencial que o professor tenha a destreza de apreensão rápida 

das situações, articulando pensamento (reflexão) e ação e ainda seja capaz de gerir 

dinamicamente as relações sociais. 

“Aos olhos” da constituição portuguesa, são dadas condições que vão ao encontro da 

problemática exposta nas questões acima. A alínea c), do ponto 2, artigo 5º do Decreto-

lei nº 41/2012 de 21 de Fevereiro - Estatuto da Carreira Docente (ECD), o docente para 

além de alguns direitos, tem o direito à autonomia técnica e à liberdade de escolha dos 

métodos de ensino, das tecnologias e técnicas de educação e dos meios auxiliares. Deve 

também o respeito pelo currículo nacional, programa e orientações programáticas 

curriculares ou pedagógicas. 

Quanto aos recursos temporais, o Ministério da Educação (ME), em 2001, definiu que 

devia haver 3 estímulos semanais de EF para haver efeitos positivos ao nível da 

melhoria da Aptidão Física. Armstrong (1998) refere ainda que a duração de cada 

estímulo semanal deve ser no mínimo de 30 minutos de atividade física moderada a 

vigorosa. Na realidade, verifica-se que estas diretrizes não são seguidas, por 

“deficiência ” de todo o sistema, sendo notado com maior incidência no volume de 

recursos temporais. Por parte do corpo docente, há também uma acomodação de 

estratégias de intervenção pedagógica (atribuir responsabilidades de 

pontualidade/motivação, etc), entre muitos outros fatores. 

Constantino (1998), já na época, considerava que a instituição escola não desempenhava 

aquela que era e é a sua mais nobre tarefa, a da promoção de hábitos de vida saudável e 

desenvolvimento do caráter. Salientando o tempo de gestão temporal de uma aula de 45 

minutos, o tempo de espera dos alunos em que estes se vão equipar, organizar a turma, 

instruir sobre os conteúdos a abordar, o tempo de retorno à calma, finalização da aula 
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em que se arruma o material e instrui sobre o que foi abordado, dos 45 minutos 

disponíveis sobrará muito pouco tempo disponível para a atividade física. 

Continuando com o ECD, este rege inúmeras normas de conduta com a finalidade de 

orientar todo o trabalho do corpo docente. Neste sentido, de entre os demais deveres 

gerais estabelecidos no artigo 10º, o artigo 10ºA estabelece os deveres do professor para 

com os alunos. De todas as alíneas, deste mesmo artigo é importante destacar: 

alínea b) - Promover a formação e realização integral dos alunos, estimulando o 

desenvolvimento das suas capacidades, a sua autonomia e criatividade; 

 alínea d) - Organizar e gerir o processo ensino-aprendizagem, adotando estratégias de 

diferenciação pedagógica suscetíveis de responder às necessidades individuais dos 

alunos; 

 alínea e) - Assegurar o cumprimento integral das atividades letivas correspondentes às 

exigências do currículo nacional, dos programas e das orientações programáticas ou 

curriculares em vigor. 

Estas alíneas remetem para um trabalho altamente reflexivo, tanto na fase de 

planeamento, execução e pós aula no sentido de melhorar cada vez mais as 

metodologias de ensino e aprendizagem a fim de estimular as capacidades cognitivas, 

psicomotoras e socio-afetivas dos alunos, de forma adequada e direcionada. Apesar de 

existirem metas estabelecidas pelos programas nacionais há a individualização de cada 

aluno que por sua vez tornará uma turma com necessidades diferentes de outras. Por 

isso mesmo, o processo de E-A nunca será linear nem deverá ser direcionado apenas 

para o domínio psicomotor, deve integrar de igual forma as outras dimensões, a 

cognitiva e a sócio afetiva. Para tal, é necessário proceder a um estudo de turma e 

posteriormente estabelecer um ensino que se melhor enquadre com a realidade da 

mesma. Com tudo isso, o professor estagiário deve ser capaz de operacionalizar toda a 

prática pedagógica, adaptando-se a todos os imprevistos e recursos disponíveis na 

escola. 

1.1. Estágio Pedagógico 

Tanto o aluno que esteja em vésperas de iniciar um estágio, como os orientadores 

adjudicados para este percurso, devem compreender o impacto do estágio pedagógico 

(EP) na formação dos futuros professores, para que haja harmonia e correspondência à 
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atualidade e à realidade do ensino. A promoção de culturas reflexivas, críticas e 

colaborativas deve ser o caminho para o sucesso desta fase de formação. 

O EP é fundamental na formação de docentes pois possibilita vivenciar o mundo real 

que é o ensino. É nele que os futuros professores poderão aplicar um ensino integrado 

com tudo o que se aprenderam com as diferentes disciplinas lecionadas no período 

académico e correlacioná-las com a prática. Assim, tiram-se ilações e consequentemente 

dão-se os primeiros passos para formar uma identidade profissional. 

Gomes (2009) diz que o EP é a “atividade de aproximação com o campo profissional, 

por tratar-se de uma forma de inserção do mundo do trabalho e na área específica de 

atuação, de possibilidades de conexão entre teoria estudada e a prática observada nas 

instituições (…), configurando-se, assim, como um passo importante na construção das 

identidades profissionais.” 

1.1.1. Supervisão Pedagógica 

Sendo o estagiário, numa primeira fase, uma “Figura” meramente teórica, compete ao 

orientador ou mesmo orientadores (da escola e universidade) surgirem como principais 

intervenientes no processo formativo, assumindo o acompanhamento da prática 

pedagógica, orientando-a e refletindo sobre ela, com a finalidade de proporcionar ao 

futuro professor uma prática docente de qualidade. Alarcão (2000) refere esta mesma 

ideia dizendo que as práticas de Supervisão, na sua compreensão tradicional, surgem 

relacionadas com a orientação de Estágio, como processo de aquisição de competências 

para um Desempenho Profissional qualificado. 

Na ótica do acima referido, Vieira (1993) diz que o papel do supervisor não se deve 

basear apenas nas características pessoais e na experiência adquirida, mas também na 

necessidade de formação específica por parte do supervisor. 

Nos dias de hoje, já não é tão frequente, mas ainda existe a ideia de que o estagiário 

deve ser o “moço de recados”, “tapa buracos”, entre outras funções que são atribuídas 

aos mesmos, que podem ser ruidosas e ruinosas no processo de formação do bom 

professor. Vieira, em 1993, já considerava que o conceito de “Supervisão” não era ainda 

consensual e assumia, muitas vezes, conotações de “chefia”, “dirigismo”, “imposição” e 

“autoritarismo”. Este é um paradigma que tem vindo e deve ser anulado nos programas 

de EP. Ainda refere o mesmo autor que todo o processo deve partir de uma constante 
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monitorização através da reflexão e experimentação. Assim se distinguem os 

supervisores da velha guarda dos mais atualizados e ativos. 

Alarcão e Tavares (2003, p.45) referem que a supervisão pedagógica é conduzida para a 

autorreflexão e auto-consciencialização, permitindo uma “visão de qualidade, 

inteligente, responsável, livre, experiencial, acolhedora, empática, serena e envolvente 

de quem vê o que se passou antes, o que se passa durante e o que se passará depois, ou 

seja, de quem entra no processo para o compreender por fora e por dentro”. Assim, é o 

processo em que um professor à partida mais experiente e mais informado orienta um 

professor estagiário permitindo-lhe uma ação reflexiva e transformadora. 

Colmatando todas as afirmações e reflexões referentes a este ponto, os autores Alarcão e 

Tavares (2003) definem Supervisão como o ato de “ensinar alguém a ensinar”. Logo, 

esta expressão envolve uma ação de ensino, mas também de aprendizagem, permitindo 

que as duas ações se transformem num binómio inseparável. 

Fazendo parte deste processo, Vieira (1993) entende que o papel do supervisor é 

enfatizado, sendo-lhe atribuído funções de Informar, Questionar, Sugerir, Encorajar e 

Avaliar. 

1.2. Prática Reflexiva e Pertinência (Professor Reflexivo) 

Na mesma linha de pensamento do ponto anterior, o estagiário é a “peça” dinâmica em 

todo o processo do EP é o que investiga e reflete sobre as suas práticas (através de 

relatórios e balanços reflexivos). Schön (1983, p.42) defende que a reflexão constitui 

“uma forma de encarar os problemas da prática. Ao tentar colocar novas possibilidades 

perante as situações que lhe surgem na sua atividade, o professor compreende o seu 

ensino e aumenta a sua capacidade de identificar problemas e de implementar 

soluções.” 

O orientador da escola entra com a função e dever de estimular a autoanálise e a 

reflexão através de questões, colocação de hipóteses, tomada de decisões diversas e 

avaliação das consequências de tais decisões tomadas. De acordo com Zeichner (1994), 

os formadores desempenham um papel extremamente influenciável no desenvolvimento 

desta competência nos estagiários ao conduzirem os mesmos a pensarem sobre o seu 

ensino, que permite não só melhorá-lo como aprenderem a responsabilizar-se pelo seu 

próprio desenvolvimento profissional. 
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Schön (1987) põe a reflexão num patamar de extrema importância para a prática 

profissional do docente competente e bem-sucedido. Refere que o ato de reflexão é o 

“vaivém permanente entre o acontecer e o compreender”, visando dar sentido às 

experiências vividas e novos significados, sendo esta uma característica de ação que 

atribui ao professor o papel do artista do saber ensinar. 

Na literatura encontra-se uma imensidão de autores que metodizam tipos e níveis de 

reflexão. Assim, dando ênfase ao mesmo autor, segundo este, existem três conceções da 

prática reflexiva que para ele não se consegue ensinar, mas que pode ser aprendida 

através da prática. Este processo de reflexão é tipificado pela:  

 Reflexão na ação – capacidade de o professor se adequar às mais diversas 

situações que decorrem num determinado momento. A partir de imprevistos em 

que o professor se surpreende com o que o aluno ou a turma desencadeou (disse 

ou fez), reflete sobre a ocorrência, tenta reformular o seu modo de ver o 

problema. Ou seja, este é o momento em que se reflete no decurso da própria 

ação, sem interrupções, e em que se reformula o que estamos a fazer no decurso 

da sua realização. Consequentemente, a reflexão na ação assemelha-se à 

interação verbal entre professor e aluno(s). 

 Reflexão sobre a ação - este momento ocorre “quando a ação assume uma 

forma imprevisível. Sendo de caráter avaliativo, ocorre posteriormente à ação e 

normalmente de uma forma verbal, através do qual o professor, em jeito de 

retrospetiva, reconstrói mentalmente a ação tentando analisá-la. 

 Reflexão sobre a reflexão na ação – “é o processo que leva o profissional a 

progredir no seu desenvolvimento e a construir a sua forma pessoal de 

conhecer”. Consiste num ato proactivo que influenciará de certa forma as ações 

futuras e ainda compreender e prever futuros problemas solucionando-os mesmo 

antes de acontecerem ou ter medidas para agir se vierem a acontecer. Assim, 

este ato “exige” que se olhe retrospetivamente para a ação e se incremente a 

reflexão sobre a ação, por outras palavras, se analise através do pensamento o 

que aconteceu, o que se observou, o significado atribuído e medidas tomadas e, 

por fim, idealizando ou adotando outros sentidos e respostas adequados aos 

mesmos. 
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Perrenoud (2002: 13) esclarece o seguinte “todos nós refletimos na ação e sobre a ação, 

e nem por isso nos tornamos profissionais reflexivos (…) Para se chegar a uma 

verdadeira prática reflexiva, a postura deve-se tornar quase permanente”. Já Dewey 

(1989) considera esta tese inapropriada e impossível - o objetivo deve ser o equilíbrio 

entre reflexão e rotina. Pois sendo a profissão docente extremamente complexa e que 

exige decisões imediatas (por vezes quase automáticas), devido a imprevistos constantes 

e dos mais diversos, será, para o autor, necessário haver um equilíbrio entre reflexão e 

rotina. Serrazina & Oliveira (2002: 36) citam que “o professor reflexivo procura 

estabelecer o equilíbrio entre a ação e o pensamento e uma nova prática implica sempre 

uma reflexão sobre a sua experiência, as suas crenças, imagens e valores”. 

Dewey pondera que para todo o processo de reflexão é fundamental que o professor 

tenha sempre presente três atitudes, sendo elas a mente aberta, revelando espírito para 

aceitar críticas, ouvir opiniões e aceitar mudanças; a responsabilidade que implica a 

reflexão pessoal sobre as consequências; sendo a terceira atitude o entusiasmo, a 

capacidade de renovar a ação evitando a rotina e mostrando assim o “amor” pela 

essência da arte de ensinar. 

A prática reflexiva, como já foi dito anteriormente, não é ensinada, mas sim aprendida 

através da prática em que se desenvolve e aperfeiçoa a sua pertinência e aplicabilidade 

através das metodologias. Aquela deve ser entendida como um processo de 

autoformação contínua. Assim, Perronoud (2002: 44) é apologista de que o professor 

reflexivo não se deverá prender aos conhecimentos adquiridos na sua formação 

académica e nos primeiros anos de prática, pois considera que são insuficientes para um 

ensino de excelência. É imperativo o autoquestionamento constante, preocupando-se em 

reexaminar os seus objetivos, procedimentos, certezas e saberes. 

É sabido e evidente que os professores e alunos estabelecem uma permanente interação. 

A reflexão não é algo exclusivo dos professores, os alunos devem estar também 

implicados neste processo como agentes ativos, cabendo ao professor proporcionar essa 

oportunidade. Assim, começam por adotar uma atitude mais crítica e reflexiva no 

processo de E-A. Para Alarcão (2003), os alunos devem assumir-se como indivíduos 

que observam atentamente tudo o que os rodeia, que constantemente se interrogam, 

procurando atribuir sentido às ocorrências vividas. Para a mesma autora, a tarefa de 

incluir os alunos no processo de reflexão não é fácil, já que estão habituados a 



11 
 

reproduzirem o que lhes é transmitido, sem questionarem. Por isso mesmo, para além de 

instruir verbalmente, é fundamental a demonstração das tarefas. Alarcão (2001a: 17) diz 

que um dos desafios dos professores é quebrar estes costumes nos alunos e fazê-los 

perceber que não é possível aprender sem esforço e que têm de aprender “a esforçar-se, 

a trabalhar, a investigar no estudo, na aprendizagem, na compreensão”.  

Finalizando e tirando ilações deste vasto mundo que é o da reflexão do processo de E-A, 

o professor reflexivo deve estar numa constante autoanálise, na medida em que pensa na 

sua própria prática e age de acordo com essa reflexão que por sua vez trouxe algo de 

novo. 

1.3. Motivação dos Alunos 

A motivação dos alunos é um estado emocional de extrema importância para o bom 

desenrolar das aulas, pois é um fator que grande parte das vezes, quando não está 

presente nos mesmos, o processo de E-A pode sair sabotado. 

Começando por fazer entender o que é a motivação, Magill (2000) faz uma analogia 

entre o termo motivação e a palavra motivo, em que uma determinada intenção ou 

estímulo faz com que neste caso o aluno determine a intensidade e o direcionamento das 

suas ações para realizar ou atingir uma meta. Assim, Schmidt e Wrisberg (2001) 

esclarecem que a motivação é um dos pontos mais importantes na fase de aprendizagem 

de uma nova habilidade e definem-na como a direção e intensidade do esforço de uma 

pessoa para alcançar uma meta de performance, tanto para dominar uma tarefa, como 

para sobressair ou comparar com os outros. 

Viegas (1999) classifica motivação como “catalisadora”, que capta estímulos e 

determina a velocidade, a intensidade e ainda o tempo de retenção das novas tarefas 

aprendidas no processo de aprendizagem. 

Validando a importância da motivação na aprendizagem, Neto (2001) diz que na aula a 

existência de um contexto motivador deve ser o ponto de partida para suscitar este 

estado emocional no aluno (Turma). Para tal, o professor deve refletir como motivar a 

turma, como tornar a atividade mais interessante, como dar significado à prática 

proposta. 

Na linha de pensamento do parágrafo anterior, Samulski (2002) à semelhança de Magill, 

define de igual modo a motivação como sendo um conjunto de fatores que determinam 
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a forma de atuar de um individuo (neste caso o aluno/turma), através de um 

comportamento dirigido a um determinado objetivo. Para o mesmo autor, os fatores 

pessoais e sociais influenciam a persistência ou o abandono de um comportamento. 

Nesta mesma linha de pensamento, o que se pode aferir é que o professor, em aula, deve 

sempre ter em conta, nos momentos de instrução, e realçar a importância do que se está 

a aprender e para que serve numa modalidade determinada e, ainda, tentar estabelecer 

uma relação relativamente à importância de determinada tarefa na própria vida dos 

alunos. 

Andrews (1990) refere que, na escola, não basta despoletar os benefícios da prática de 

exercício físico para captar a motivação dos alunos para que estes sintam a necessidade 

de adotar estilos de vida ativos. O professor de EF deve conhecer e compreender os 

diversos fatores motivacionais que levam os alunos à prática do exercício, assim como 

procurar motivar a todo o momento para que o aluno não perca a satisfação e o prazer 

que surgem do seu envolvimento com a atividade. 

De acordo com Gould e Petlichkoff (1988) o divertimento e prazer é um fator fulcral a 

ter em conta no nível de motivação dos alunos para a predisposição para a prática de 

exercício físico, sendo aqueles os responsáveis pela adesão e posteriormente 

continuação ou abandono dos hábitos de prática desportiva e recetividade a novas 

aprendizagens. 

É sabido, e a investigação tem vindo a comprovar, que um outro fator fundamental para 

ter alunos motivados é a motivação do próprio professor. Aquele que gosta do que faz, 

que se entusiasma e se envolve na arte de ensinar, que tem capacidade de iniciativa e 

sentido de organização contribui para a motivação dos alunos. 

É imprescindível que todo o docente reconheça que a desmotivação é “nociva” para o 

processo de E-A. Havendo ainda a necessidade de que tenha consciência de que, por 

vezes, as causas da ausência de motivação estão no planeamento e postura do professor 

nas aulas. Assim, todo o trabalho deve ser fundamentado de acordo com as necessidades 

particulares do aluno e da turma. Daí que se deva ter em consideração os momentos 

emocionais e as ansiedades que intercetam a vida do aluno, no momento em que a aula 

ocorre. 
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Burochovitch & Bzuneck (2001, p. 13) são da opinião que a motivação se tornou um 

problema significativo na educação. À semelhança de outras variantes, a sua ausência 

representa uma queda relevante no investimento pessoal de qualidade do processo E-A. 

Segundo os mesmos autores, o professor deve descobrir estratégias, recursos para 

fornecer estímulos que despertem o interesse do aluno em aprender. Assim, seguem 

algumas linhas orientadoras que os autores consideram pertinentes para a motivação do 

aluno. 

 Dar tratamento igual a todos os alunos; 

 Aproveitar as vivências dos alunos; 

 Mostrar disponibilidade; 

 Ser paciente e compreensivo com o aluno; 

 Procurar elevar a autoestima do aluno, respeitando-o e valorizando-o, não o 

ridicularizando; 

 Utilizar métodos e estratégias variados e propostas de atividades desafiadoras; 

 Mostrar-se aberto e empático para e com os alunos; 

 Ser afetuoso e estabelecer e limites na medida certa e no momento adequado; 

 Fazer de cada aula um momento de real reflexão; 

 O professor deve ensinar o aluno a ter uma postura ética e crítica, mostrando-lhe 

que a crítica é boa, desde que feita de maneira adequada e que a ética, os 

princípios que norteiam a ação de cada um, são fundamentais em qualquer 

relacionamento humano, em qualquer ambiente: familiar, social, escolar, entre 

outros. 

 Deve dar a conhecer o progresso do aluno, pois este é um outro fator importante 

para a eficiência da aprendizagem. O aluno sem conhecer o resultado do seu 

esforço vai de certa forma desinteressar-se e como consequência reduzir as suas 

capacidades de aprendizagem. 
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2. Conhecer o meio de intervenção 

Antes de se dar o encontro com os alunos do ano letivo 2016/2017, foi importante 

conhecer minimamente o meio de inserção onde se iria realizar o estágio pedagógico. 

De certa forma, algumas informações já eram familiares, pois foi a escola onde o 

professor estagiário já tinha frequentado o 3º ciclo do ensino básico nos anos letivos 

2000/2001, 2001/2002 e 2002/2003. 

2.1. Escola 

A Escola Básica Integrada da Maia abrange a população escolar da Zona Oriental do 

Concelho da Ribeira Grande, desde o Jardim de Infância ao 3.º Ciclo. 

Geograficamente, toda esta zona Oriental fica na zona costeira, como acontece com a 

generalidade das povoações açorianas. A população escolar abrange seis freguesias que 

são, Lomba de São Pedro, Fenais d´Ajuda, Lomba da Maia, Maia, São Brás e Porto 

Formoso. 

Numa perspetiva socioeconómica, trata-se de comunidades rurais, com fraca 

escolarização, com níveis de desemprego significativos e onde os rendimentos são 

provenientes, maioritariamente, do setor primário. Houve sempre um contacto muito 

próximo com o mar, no entanto, esta atividade económica tem vindo a perder relevância 

em relação às relacionadas com a agricultura e a pecuária. Com o melhoramento, nos 

últimos anos, das vias rodoviárias, tem-se verificado um aumento de casos de pessoas 

que se deslocam diariamente para a cidade da Ribeira Grande ou mesmo Ponta Delgada 

para trabalhar. 

 

Figura 1 - Localização Geográfica da área escolar da EBI da Maia 
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A EBI da Maia foi criada pelo Despacho do Secretário Regional de Educação e Cultura 

em 01-2000. É constituída pela E.B. 2, 3 da Maia, situada na freguesia da Maia, que 

iniciou as suas funções no dia 18-09-2000, e presentemente por 5 E.B.1/ J.I. agrupadas 

em quatro núcleos, sendo estes: EB1/JI Pe. Dr. Laudalino da Câmara Moniz de Sá, que 

integra a EB1/JI de S. Brás, por ser de menor dimensão; EB1/JI Prof. Manuel Jacinto da 

Ponte; EB1/JI Prof. Amâncio da Câmara Leite e EB1/JI de Fenais d´Ajuda. Em cada 

núcleo há uma Coordenadora de Núcleo. Na EB1/JI de S. Brás há uma Encarregada de 

Estabelecimento. 

Relativamente ao número de pessoas ligadas à escola, encontrámos 1095 pessoas. Das 

quais, 909 são alunos que estão distribuídos da seguinte forma: no ensino Pré-escolar 

174 alunos, 1.º ciclo 341 alunos, 2.º ciclo 179 alunos e 3.º ciclo – 215 alunos. Quanto 

aos recursos humanos encontramos 186 pessoas, das quais 130 pertencem ao corpo 

docente e 56 ao pessoal não docente. Este último é constituído por 1 chefe de serviços 

administrativos, 1 técnica superior, 32 assistentes operacionais, 4 assistentes técnicos, 9 

administrativos, 5 funcionários - programa recuperar, 1 funcionário – programa 

Estagiar, 3 funcionários – programa CTTS 

2.1.1. Serviços 

Para além do ensino propriamente dito, foi fundamental conhecer outros serviços 

oferecidos pela instituição e os seus horários de funcionamento para efeitos de logística 

no planeamento de todo o processo E-A. Assim, a escola dispõe de uma Biblioteca 

(8h30 às 16h30), Reprografia (08h15 às 12h15 - 13h15 às 16h15), Papelaria (08h30 às 

15h45), Serviços Administrativos (8h30 às 16h00), Gabinete de Psicologia e Orientação 

(Por Marcação), Cantina (12h00 às 14h30) e Serviços de Bar (8h30 às 16h30), Conselho 

Executivo (8h40 às 17h00) e Portaria (07:45h às 17:00h). 

De realçar que o horário de abertura dos balneários para os alunos se equiparem era 

exatamente na hora de início de aula, ou seja, não abria mais cedo para os alunos terem 

tempo de se equipar e estarem prontos no horário estipulado (por exemplo, horário de 

início de aulas às 8h40, o balneário era aberto a esta mesma hora para os alunos se 

equiparem. Esta política desencadeava atrasos, reduzindo significativamente o tempo 

disponível para a prática. O mesmo acontecia nas aulas após os intervalos). 
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2.1.2. Espaços desportivos e Material Didático e Pedagógico 

No que diz respeito a espaços desportivos disponíveis para as aulas de EF, a situação é 

satisfatória. Seria igualmente importante saber, em casos extremos, quantas turmas 

poderiam ter aulas de EF, no mesmo tempo letivo, havendo necessidade de partilhar os 

mesmos espaços cobertos. Neste caso, como se pode verificar no anexo I (mapas de 

distribuição de espaços desportivos das turmas) o pior cenário seria de 5 turmas (4 no 

pavilhão e 1 na sala de ginástica). Outra possibilidade seria, algumas turmas terem de se 

deslocar para uma sala de aula para se abordarem conteúdos teóricos. De salientar que 

as turmas sujeitas a estas condições seriam as que em condições normais teriam aulas 

nos espaços exteriores. 

Existe um polidesportivo coberto onde é possível abordar os desportos coletivos 

nucleares e ainda improvisar/adaptar outras modalidades tais como corrida de estafetas, 

condição física, entre outras, quando as condições climatéricas o exigirem. Nestas 

situações, está estipulado partilharem o mesmo espaço, no mesmo tempo letivo, quatro 

turmas. Neste pavilhão estão disponíveis 8 tabelas de basquetebol, 4 postes e redes para 

o voleibol e 2 balizas fixas. 

Há ainda uma sala coberta para aulas das demais vertentes da ginástica, aulas de dança, 

salto em altura e ainda outras aulas quando necessário, como por exemplo badminton, 

salto em altura, condição física, etc. Na respetiva sala, encontram-se os seguintes 

equipamentos: 5 Colchões de Queda, 15 Colchonetes, 3 Minitrampolins, 3 Trampolins 

Reuther´s, 1 Trave Olímpica, 4 zonas distintas com Espaldares, 9 Bancos Suecos, 2 

Bock´s, 3 Plintos (2 em esponja e 1 em madeira), 2 pares de postes para salto em altura, 

2 fasquias, 1 par de Barras Paralelas e 1 Barra Fixa Horizontal. 

No exterior, existem os seguintes espaços desportivos: 3 campos de basquetebol com 

pavimento em asfalto, onde existem 6 tabelas fixas para basquetebol, um campo de 

futebol 5 com pavimento em erva sintética, 1 campo de ténis com pavimento bastante 

degradado, 1 pista de corrida de velocidade com distância de 100m, 1 caixa de areia, 1 

zona para lançamento de peso, 1 anfiteatro onde se consegue abordar várias 

modalidades, com pavimento em relva natural, 1 circuito demarcado em volta da escola 

para realizar a milha e por último o campo de futebol 11 em relva sintética que pertence 

ao Maia Clube Açores (Localizado mesmo em frente à escola). 
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No que diz respeito ao material desportivo, no anexo II é possível verificar que a escola 

dispõe de material em quantidade satisfatória para lecionar as demais vertentes 

desportivas. 

2.2. Orientador Cooperante 

Para melhor conhecer o orientador cooperante com a finalidade de tentar perceber as 

áreas onde se poderia obter maiores evoluções, tentou-se saber as áreas de atuação e 

formações. Assim, abaixo segue uma apresentação do professor orientador cooperante: 

 Nome: Rodrigo Herbert Macedo; 

 Licenciado em Educação Física – Universidade Estadual de Londrina – Paraná, 

Brasil; 

 Mestrado em Gestão do Desporto – Faculdade de Motricidade Humana – 

Universidade Técnica de Lisboa; 

 Detentor dos seguintes títulos desportivos: 

o Treinador de Futsal – Nível II; 

o Treinador de Atletismo – Nível II; 

o Treinador de Badminton – Nível I; 

o Dirigente Desportivo – Nível II 

 EXERCÍCIO PROFISSIONAL ATUAL: 

o Empresa: Escola E.B.I. DA MAIA – SÃO MIGUEL – AÇORES – 

PORTUGAL; 

o Cargo: Professor Efetivo do Quadro de Escola; 

o Professor de Educação Física desde: 01/09/2006. 

 EXERCÍCIO PROFISSIONAL ANTERIOR (ATLETA PROFISSIONAL): 

o SOCIEDADE ESPORTIVA SÃO BORJA – RIO GRANDE DO SUL – 

BRASIL; 

o ATLETA PROFISSIONAL DE FUTEBOL; 

o Serviços Prestados: Atleta profissional de futebol; 

o Período: 01/03/1994 a 31/12/1994; 

 SOCIEDADE ESPORTIVA MATSUBARA – PARANÁ – BRASIL; 

o ATLETA DOS JUNIORES DE FUTEBOL; 

o Serviços Prestados: Atleta; 

o Período: 01/03/1993 a 31/12/1993 

 EXERCÍCIO PROFISSIONAL - Estágios, Projetos de Extensão e Pesquisa 
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o Estágio: SPORT LISBOA E BENFICA - LISBOA – PORTUGAL 

o Tipologia: Coordenação na área de Formação de Futsal 

o Característica: Aperfeiçoamento 

o Período: 09/04/2012 a 13/04/2012 

o Carga Horária: 30 horas 

 Estágio: MIRAMAR FUTSAL CLUBE – VALADARES – PORTUGAL 

o Função: Auxiliar técnico 

o Característica: Aperfeiçoamento 

o Período: 01/07/2002 a 10/08/2002 

 Estágio: BOAVISTA FUTEBOL CLUBE – PORTO – PORTUGAL 

o Função: Auxiliar técnico; 

o Característica: Aperfeiçoamento; 

o Período: 20/08/2002 a 20/09/2002 

É claro que a área de especialidade do professor orientador cooperante centrada nos 

desportos coletivos, nomeadamente o futebol. Neste sentido, este foi um ponto forte 

para a contribuição do bom desempenho do professor estagiário, pois a sua área de 

melhor atuação é nos desportos individuais. Assim, o contributo da experiência do 

professor orientador para as metodologias organizativas e instrutivas neste ramo foi 

bastante significativo. 

2.3. Projeto Curricular da Escola e o Departamento de Educação Física e 

Educação Musical 

O Departamento de Educação Física e Educação Musical é composto por sete 

professores de EF e quatro professores de Educação Musical. 

No âmbito da Reorganização Curricular do Ensino Básico, enquadrada legalmente, a 

escola passa a ver reforçada a sua autonomia a nível da gestão dos processos de E-A dos 

seus alunos. Assim, foi criado o Projeto Educativo que, em conjunto com o 

Regulamento Interno e Plano Anual de Atividades, tornam de certa forma a Escola mais 

autónoma. 

O referido projeto é um documento aberto e flexível que permite a adequação à 

diversidade e à melhoria da qualidade das aprendizagens, através do desenvolvimento 

de competências essenciais, visando a promoção da excelência educativa e o combate 

ao insucesso escolar em conformidade com as linhas orientadoras do Projeto Educativo. 
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No que diz respeito à vinculação das competências essenciais, estas são apresentadas de 

modo a promover a ação educativa, numa perspetiva de articulação transversal de 

saberes, a partir de áreas temáticas e domínios do saber ao nível das Áreas Curriculares 

Disciplinares e das Atividades de Enriquecimento Curricular. 

O Projeto Educativo da EBI da Maia tem como tema “A Escola no Presente, um 

Caminho para o Futuro”. Pretende-se que todos se empenhem, na medida em que o 

mesmo se irá basear em princípios orientadores claros e precisos para que se atinjam 

metas que poderão contribuir para o sucesso escolar, identificando e valorizando a 

diversidade de metodologias de ensino e atividades de aprendizagem que visem 

favorecer o desenvolvimento de competências numa perspetiva de formação ao longo 

da vida. 

Quanto às metas e ambições da escola, foram definidas como prioritárias as seguintes 

áreas de intervenção: Direção de Turma, Educação Física, Português, Matemática e 

Saúde Escolar. 

Sendo a EF uma área curricular prioritária, o departamento estabelece um quadro de 

relações com as áreas que com ela partilham os contributos fundamentais para a 

formação dos alunos ao longo da escolaridade (anexo III). É um instrumento 

privilegiado para conseguir atrair à Escola os alunos menos interessados e os 

Encarregados de Educação alheios ao processo educativo, pelo que foi incluída nas 

linhas orientadoras do Projeto Curricular de Escola, como sendo uma área de 

intervenção prioritária. 

Na escola, o desenvolvimento do ensino será orientado por Metas Curriculares cuja 

definição organiza e facilita o ensino, pois fornece uma visão o mais objetiva possível 

daquilo que se pretende alcançar, permitindo que os professores se concentrem no que é 

essencial e ajudando a delinear as melhores estratégias de ensino. As Metas ora 

definidas constituem-se como o documento de referência para o ensino e a 

aprendizagem e para a avaliação interna e externa. Nesta ótica, em comunhão com o 

orientador cooperante, decidiu-se que todo o processo de ensino seria regido pelos 

programas curriculares e posteriormente conforme as AD´s se procederia a algumas 

adaptações, indo ao encontro dos níveis da turma e metas a atingir. 
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O departamento reúne-se uma vez por cada mês para discutir assuntos relativos com a 

EF e desporto escolar. Nestas reuniões foi dada permissão ao estagiário para intervir 

quando achasse pertinente e propor medidas construtivas para o melhoramento do que é 

feito pela EF e desporto escolar na escola. 

Foi nestas reuniões que surgiu a ideia de fazer nascer o projeto “Queimar Gordurinhas 

Corporais” e ainda o tema “Treino de Força e Funcional no Processo de Emagrecimento 

em Crianças do 3º Ciclo” para a Ação de Informação, pois a oferta de “modalidades” 

para atividade física adequada para crianças com índices de obesidade era reduzida. Por 

isso mesmo, a presença nestas reuniões foram muito pertinentes, pois permitiu conhecer 

a realidade da EF na escola e intervir sobre os seus pontos fracos.  

2.4. Turmas a lecionar 

Outra das grandes decisões de estágio foi a escolha da turma para lecionar. Desde o 

início, foi dada total liberdade de seleção ainda que com alguns conselhos do orientador 

cooperante. 

Inicialmente, o ciclo de ensino pretendido para lecionar durante o ano letivo 2016/2017 

seria o 2º ciclo, nomeadamente a turma do 6ºC (única turma de 2º ciclo atribuída ao 

orientador cooperante para efeitos de pratica do EP). No entanto, houve um lapso 

quanto aos horários, pois entre as 14h45 e as 16h15 existia o bloco de 90 minutos para 

lecionar à mesma turma, o que coincidia com as aulas da universidade.   

Nesta situação, foi necessário alterar a escolha da turma e do ciclo de ensino. Assim, a 

turma do 8ºC foi a preferida, de entre as outras turmas do 8º ano, inicialmente por esta 

ser uma turma de nível comportamental satisfatório, a nível cognitivo muito boa e no 

aspeto psicomotor com um desempenho fraco a satisfatório. A escolha desta resultou do 

propósito de ter, à partida, uma turma com vivência motora pouco satisfatória e ter a 

oportunidade de aplicar metodologias do processo E-A mais desafiadoras, no que dizia 

respeito a aspetos técnico-táticos. 

A turma é composta por treze alunos do sexo feminino e nove do sexo masculino, num 

total de vinte e um alunos, e as suas idades estão compreendidas entre os 12 e os 14 

anos, constituindo uma média de 12.95 anos (valores compreendidos até à data de 24 de 

Outubro de 2016). 



21 
 

Para um melhor conhecimento da realidade da turma e alunos, foi realizado um estudo 

de turma, estudo este que será apresentado no sub-ponto 3.1 (ET). 

A lecionação de uma UD num ciclo de ensino diferente foi tida como pertinente, porque 

a realidade muda a todos os níveis - a idade dos alunos, os programas de ensino, as 

estratégias, as metodologias, a condição anatomofisiológica e a maturação socio afetiva 

e cognitiva, fatores que tornam um ensino caracteristicamente distinto face ao 3º ciclo e 

secundário. Desta forma, tive a oportunidade de vivenciar e experimentar como é o 

ensino em outros ciclos. Para este efeito, a turma escolhida foi o 6ºC, sendo a 

lecionação da UD no 3º período, durante o qual já tinha disponibilidade horária. 

Ainda foi seguido o conselho do professor orientador de que deveria lecionar turmas 

diferentes do mesmo ciclo de ensino por 2 motivos, o de se ter a noção da 

individualização metodológica para cada turma (no mesmo ano de ensino encontram-se 

realidades diferentes) e ainda a preparação, para o caso de eventualmente no futuro ter 

necessidade de preparar aula e lecionar, em casos de substituição de professores. 

Seguindo esta linha orientadora, as turmas que se lecionou foram as turmas do 6ºC, 7ºA, 

8ºA e 8ºB. Entre estas encontraram-se características muito diferentes, por exemplo, 

níveis psicomotores muito bons e comportamentais pouco satisfatórios. 

Numa das aulas lecionadas à turma do 8ºA (ginástica de solo), os conteúdos, 

estratégias/metodologias, objetivos operacionais e critérios de êxito eram os mesmos 

utilizados no planeamento da aula do 8ºC. Esta sessão de ensino não correu tão bem, 

pois os níveis dos domínios psicomotor e sócio afetivo (comportamental) de cada turma 

eram totalmente diferentes. Por isso, o que à partida seria novo, a instrução e novos 

conteúdos não tiveram efeito, porque os alunos da turma dominavam muito bem as 

técnicas e a nível de gestão comportamental da turma não correu da melhor forma, 

havendo alguma desordem. 

Relativamente às medidas a tomar em situações de desconhecimento de uma turma em 

que haja a necessidade de lecionar uma aula, é importante analisar a AD da modalidade 

a abordar, o historial disciplinar dos alunos e as últimas aulas lecionadas. Para que se 

planeie minimamente uma aula adequada à turma. 
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3. Intervenção e Reflexão sobre a prática pedagógica desenvolvida 

durante o ano letivo 2016/2017 

3.1. Estudo de Turma 

O ET foi realizado até 31 de outubro e foi crucial em toda a intervenção decorrida ao 

longo do ano letivo. Foi a partir dele que se pôde conhecer as preferências dos alunos 

quanto às demais modalidades desportivas, o historial disciplinar, o nível cognitivo e 

socio afetivo da turma. 

Segundo Duarte (1992), o conhecimento pedagógico e didático diz-nos que o aluno 

concentra a sua atenção, as suas energias e interesses, particularmente naquilo que é 

controlado e avaliado. E se as respostas dos alunos dependem também do conhecimento 

que têm dos critérios de avaliação dos professores, esses mesmos critérios devem ser 

explicitados e dados a conhecer aos alunos. 

Partindo destes princípios surgiu a necessidade de particularizar o processo de E-A da 

turma, sendo fundamental então realizar um estudo com o intuito de se conhecer a 

realidade inerente à mesma, bem como individualizar estratégias e ir ao encontro das 

finalidades estabelecidas nos programas curriculares. Para tal, a elaboração deste 

mesmo ET, teve como grande suporte o documento “Supervisão Pedagógica em 

Educação Física e Desporto” (Aranha, 2008). 

Assim, o ET foi imprescindível para o sucesso da intervenção pedagógica pois permitiu 

que houvesse um conhecimento do aluno não só na vertente do meio escolar, como um 

conhecimento do seu meio social e cultural, das suas especificidades, adaptando desta 

forma a planificação a fim de corresponder às condicionantes encontradas. 

O ET teve como objetivo primeiro a recolha de dados para conhecimento de todos os 

alunos da turma. Os dados recolhidos e analisados tornaram a intervenção pedagógica 

mais eficaz e eficiente desde o planeamento, às práticas de ensino e à avaliação. 

Foram abrangidos e analisados os seguintes parâmetros: 

 Caracterização da turma, através da idade, número de repetências, entre outras 

questões, a fim de adaptar o grau de dificuldade à mesma. Conhecer o nível 

geral da turma nas modalidades lecionadas, bem como identificar casos 

extremos de insucesso escolar na disciplina de Educação Física. Este 

conhecimento é certamente pertinente para formação de grupos de trabalho no 
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decorrer das aulas, assim como para poder ultrapassar-se dificuldades 

anteriormente sentidas; 

 Identificação de problemas de saúde, emocionais, Índice Massa Corporal (IMC), 

relevantes para a necessidade de medidas especiais quanto ao planeamento e à 

atuação em aula; 

 O dia-a-dia fora do contexto escolar, como alimentação, ocupação de tempos 

livres, entre outros. Estes parâmetros serão certamente pertinentes para perceber 

se os alunos têm vivências de atividade física ou não. 

Para prosseguir com o ET e análise de conteúdo, de entre os vários instrumentos, os 

mais relevantes foram:  

 Questionários - no qual para o preenchimento dos mesmos, se utilizou a parte 

inicial da disciplina de Cidadania, para que os alunos respondessem 

adequadamente às questões, sem quaisquer tipos de pressão. Em relação aos 

questionários propriamente ditos, foram elaboradas questões fechadas de escolha 

dicotómica e múltipla para poder fazer-se um tratamento estatístico dos dados, 

usando o Excel. 

 Grelhas de avaliação das Unidade Didáticas da turma do ano letivo 2015/2017 

(no caso de alunos novos na turma recorreu-se ao historial da turma que 

frequentou). Esta ferramenta foi fundamental para determinar o nível em que os 

alunos se encontravam nas modalidades a lecionar. Foi feita análise das notas 

(em percentagens) que os alunos obtiveram no ano passado, determinando o 

nível médio (1, 2, 3, 4 e 5) da turma e, no caso de haver casos extremos (notas 

muito baixas ou muito altas) em relação à mesma, foi feita uma sinalização para 

adotar estratégias na fase de planeamento de aulas. 

 Teste diagnóstico de aptidão física (Protocolos Fitnessgram) - os alunos foram 

sujeitos a estes testes numa aula de 90 minutos. Antes disso, foram instruídos 

acerca de como decorrerão os protocolos para realizar, Extensão/Flexão de 

Braços e Abdominais, demonstrando também as formas corretas de se executar 

os exercícios, e foi dada a possibilidade de cada aluno experimentar como se faz 

antes de se proceder às provas. Quanto à milha, recorreu-se aos resultados 

obtidos no final do 3º período do ano letivo transato. 
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Para análise e tratamento de dados, foi usado o programa Microsoft Excel e 

posteriormente foram apresentados os resultados através de gráficos e tabelas a fim de 

possibilitar uma melhor interpretação e implementação de medidas metodológicas e 

pedagógicas mais focadas. 

Com isso, os resultados dos conteúdos estudados/analisados, apresentados em gráficos, 

foram mostrados de forma faseada, e a sua interpretação serviu também para revelar 

aspetos importantes que pudessem ter influência positiva em todo o processo de E-A. 

Ou seja, esses mesmos resultados serviram para a consciencialização da realidade da 

turma e posteriormente favorecer um processo de E-A adequado ao longo do corrente 

ano letivo e, consequentemente, para uma melhoria contínua num ensino de qualidade 

que nunca deverá ser "standardizado" e estático. 

Aprofundando o que já foi referido no ponto 2.5 do presente documento, a turma é 

composta por treze alunos do sexo feminino (69%) e oito do sexo masculino. 

Quanto à predisposição generalizada entre rapazes e raparigas para as aulas de EF, foi 

importante ter-se alguma noção deste fator, porque a motivação pode ser um forte aliado 

para o sucesso ou não sucesso de uma aula. Neste sentido, era importante conhecer o 

grau de influência das divergências de género da turma. Pereira & Carreiro da Costa & 

Diniz (2009) referem que na generalidade os alunos têm como disciplina favorita a EF, 

embora as suas atitudes em relação à disciplina variem um pouco em função do género. 

Os rapazes, na sua generalidade, têm tendência para serem mais irrequietos em contexto 

de aula devido ao estado de maturação emocional/disciplinar menos desenvolvido, 

relativamente ao sexo feminino. Já na atitude de predisposição para a 

prática/participação nas aulas de EF, os rapazes apresentam uma superioridade 

significativa em relação às raparigas. De acordo com alguns autores (Piéron et al., 1997; 

Tannehill et al., 1994), as diferenças entre as atitudes face à Educação Física dos alunos 

do sexo masculino e os do feminino têm origem em elementos de ordem cultural, pois 

os rapazes têm maior tendência para se idealizarem e identificarem com personagens e 

figuras desportivas. 

Assim, considerou-se que a turma tinha um bom equilíbrio no que diz respeito a 

comportamentos esperados, pois não existia desproporção muito acentuada de 

superioridade numérica entre os sexos. 
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Na turma não existiam alunos repetentes e aquela era considerada como uma turma a 

nível comportamental calmo e sereno. 

Quanto à residência e transportes, era importante perceber alguns fatores, pois 

perceber a forma de ida e o tempo de deslocação para a escola poderia haver informação 

relevante para a predisposição dos alunos para as aulas. Assim, apenas 3 alunos eram da 

freguesia da Maia, a sua maioria (33%) residia na Lomba da Maia, que dista a cerca de 

5 km. Verificou-se que todos os alunos da turma que residiam fora da freguesia da Maia 

(onde se situa o estabelecimento escolar), tinham transporte escolar. Segundo os 

mesmos, não havia ninguém que tivesse a necessidade de andar mais de 10 minutos a pé 

para chegar à escola ou ao autocarro. Posto isso, não se considerou haver situações 

relevantes que implicassem cuidados especiais, relativamente a esta questão. 

No entanto, aferiu-se que podia haver uma relação entre a baixa ligação dos alunos ao 

desporto federado, nomeadamente o coletivo, e a residência, porque o desporto federado 

está todo concentrado na freguesia da Maia. Fora do contexto escolar, este facto foi 

registado como nota informativa a fim de que se possa tentar reunir condições e atrair 

mais alunos às competições federadas, nomeadamente através de protocolos com as 

juntas de freguesia vizinhas, para transporte de crianças, entre outros assuntos a serem 

discutidos a seu tempo. Neste aspeto, ao longo do período, o foco sobre este aspeto 

acabou por ser quase nenhum, porque foram sentidas algumas dificuldades de gestão de 

tempo devido a outros assuntos relacionados com a escola e o estágio. 

Em relação aos hábitos alimentares, focou-se o jantar e o pequeno-almoço, visto serem 

as duas refeições anteriores ao horário das aulas de educação física da turma. As aulas 

tinham início às 8h40, estando divididas em dois blocos semanais, à terça-feira com um 

bloco de 45 minutos e à quinta-feira, um bloco de 90 minutos. 

Na turma, todos os alunos referiram que tomavam a refeição jantar, mas relativamente 

ao pequeno-almoço foi possível identificar que três alunos não tomavam esta refeição. 

Foi pertinente perceber as causas de não o tomarem e, consoante as razões, tomar 

medidas para tal, visto ser considerada por vários profissionais de saúde a refeição mais 

importante do dia. Se à noite, ao dormir em média durante 8 horas, não há ingestão de 

alimentos, este jejum será prolongado e ao não se tomar o pequeno-almoço haverá 

consequências enormes para o organismo, tanto mais que se trata de jovens em pleno 
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crescimento. O pequeno-almoço serve para restabelecer a energia e os nutrientes 

necessários para um melhor desempenho, quer na escola, quer mesmo nas atividades 

diárias, evitando assim a sensação de mal-estar, sonolência, défice de atenção que 

impedem a normal entrega à azáfama matinal. De acordo com Padez e col (2004), é 

imprescindível, logo após acordar, tomar o pequeno-almoço e que esta refeição seja 

completa, variada, equilibrada e ajustada às necessidades de cada um. A sua omissão 

leva o organismo a gastar proteínas estruturais para produção de glicose de forma a 

combater a hipoglicemia consequente, podendo causar lesões e impedindo, como já se 

referiu, um normal desempenho físico e intelectual. 

Desta forma, Morgan et. Al, (1981) referem que cabe também ao professor incutir 

hábitos alimentares nos seus alunos, pois pensa-se que a adoção de hábitos alimentares 

saudáveis desde criança favorece a sua perpetuação na vida adulta, passando-se a uma 

situação inversa, quando as práticas alimentares são inadequadas. Esta linha orientadora 

com o decorrer do tempo, foi sendo de certa forma esquecida porque o foco foi sempre 

os objetivos específicos relacionados com as modalidades lecionadas. Poder-se-ia, 

também, em tempos de instrução, abordar assuntos relacionados com alimentação e 

ainda questionar os alunos sobre os mesmos. 

Relativamente às limitações para as aulas de EF, a maioria dos alunos da turma não 

tinham qualquer tipo de limitações. 

Um aluno tinha asma, como medida, o professor em todas as aulas, certificava que o 

aluno tinha em sua posse o inalador-bomba de asma. 

Um outro aluno sofreu uma  lesão do complexo ligamentar lateral do tornozelo de grau 

II o que por vezes lhe provocava alguma dor. Deverá ter-se o cuidado de não expor o 

aluno a movimentos de grande impacto nem de explosão. Com o decorrer do ano letivo 

(maior incidência no 1º período), foram-se desencadeando muitas ambiguidades entre o 

que o aluno poderia fazer ou não, pois nunca houve um relatório médico que contivesse 

informação concreta sobre quais eram as suas reais limitações. Com estas mesmas 

ambiguidades, houve alguns desentendimentos com o encarregado de educação devido 

à não participação do aluno em muitas das aulas e decidiu-se que o aluno não faria 

qualquer aula prática, mas teria de estar presente em todas e fazer um trabalho escrito 

sobre as modalidades lecionadas em cada período. 
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Após análise dos dados do IMC, concluiu-se que a turma na sua maioria, encontrava-se 

dentro dos parâmetros normais, ressaltando apenas 4 casos de pré-obesidade, em que 

um deles estava relativamente alto (anexo II do ET). Desta feita, a medida a tomar seria 

em todas as aulas fazer trabalho de índole cardiorrespiratória pelo menos com os 4 

alunos referenciados. 

Neste ponto, penso que poderia ter realizado no final do ano letivo nova análise de IMC 

e condição física a fim de comparar as diferenças relacionadas com as do início do ano. 

Sobre a vida desportiva fora do contexto escolar, era importante fazer-se um 

levantamento dos alunos que praticavam desporto federado fora do contexto escolar por 

vários motivos, não só pelas razões de saúde e alfabetismo motor, mas também por 

razões estratégicas nas aulas, nas quais se podiam usar estes alunos como agentes de 

ensino durante as instruções e demonstrações. 

Na turma havia uma baixa adesão de alunos à prática de deporto federado. Em vinte e 

um alunos, apenas seis o praticavam e, curiosamente, três deles praticavam duas 

modalidades conforme se pode verificar no gráfico 7 do ET. Através do questionário, 

verificou-se que nem um destes alunos era da freguesia da Maia e que as modalidades 

praticadas são de índole individual e, na sua maioria, são praticadas por raparigas. Pode 

haver uma relação entre a fraca oferta de desporto federado nas proximidades (entre 

Lomba de São Pedro e Porto Formoso, apenas no ramo do futebol, futebol 11 e futsal) e 

a pouca frequência da sua prática por parte dos alunos. 

Neste contexto, poderão ser desenvolvidos, em parceria com algumas entidades, alguns 

projetos no sentido de trazer o desporto aos jovens destas localidades. 

A ocupação de tempos livres é um indicador que permite perceber o nível dos alunos 

no que diz respeito a vivências motoras. Tentar ajudar alunos que não tenham nas suas 

agendas extracurriculares atividade física, a gerirem o seu tempo e colocar esta prática 

nas suas tarefas diárias. 

Posto isso, para além de não haver grande adesão relativamente ao desporto federado, 

aferiu-se que apenas uma baixa percentagem (20%) de alunos tinham nas suas rotinas 

diárias brincadeiras que exigissem algum esforço físico. Brincadeiras do género 
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“apanhadas”, modalidades informais (futebol de rua, entre outras). Como medida a este 

nível, nas aulas, tentou-se incutir-se alguns jogos lúdicos. 

No que diz respeito ao trabalho, 8% dos alunos trabalhavam em tarefas familiares. Era 

importante tentar perceber a que tipo de trabalho estes jovens estavam sujeitos, visto 

que na ilha é frequente alunos ajudarem os familiares nas lavouras, entre outras tarefas 

pesadas, como a agricultura. Este fator é importante visto que são trabalhos que podem 

influenciar o rendimento dos alunos não só a nível físico, mas também cognitivo. 

A realidade da turma quanto à disciplina de EF propriamente dita, em relação ao 

nível médio por modalidade (dados relativos ao ano letivo 2015/2016), foi possível 

verificar 3 níveis distintos. Nível 0 eram as modalidades que não foram lecionadas no 

ano transato, por isso os alunos iniciariam as modalidades pelo nível introdução. 

Também se verificou que em 2 modalidades a turma acabou com aproveitamento de 

nível 4 e, nas restantes, a maioria dos alunos terminou com aproveitamento de nível 3. 

Particularizando alguns casos especiais, no que diz respeito às Unidades Didáticas 

relativamente a alunos cujas avaliações foram relativamente baixas em relação à turma 

(análise pormenorizada no subponto 3.6 e anexo III do ET), foi importante destacar 

estes mesmos alunos para se implementar medidas estratégicas a fim de que os mesmos 

evoluíssem indo ao encontro do nível da turma ou até mesmo a superá-lo. 

Começando pelos Desportos Coletivos, no voleibol, a aluna finalizou com 31%. Foi 

alvo de cuidados especiais e tomadas medidas estratégicas para evoluir indo ao encontro 

de uma prestação positiva. O caso do Andebol como já foi especificado acima, a 

avaliação foi de nota 0 porque não foi lecionada no ano transato. Por fim, em relação ao 

Futsal e ao Basquetebol não foram registadas notas significantes negativamente. 

Nos Desportos Individuais, no atletismo, as vertentes a lecionar foram o salto em altura 

onde não se destacaram casos de especial cuidado. Na corrida de velocidade foi onde se 

verificou a melhor média da turma. Esta terminou o ano letivo com nível 4. No entanto, 

a avaliação mais baixa foi de 25%. Referenciaram-se alunos para cuidados especiais a 

ter no planeamento, como por exemplo, favorecer trabalho extra para perda de peso e 

aumento de força relativamente aos Membros Inferiores. O salto em comprimento e a 

corrida de estafetas estiveram na mesma situação da modalidade Andebol, que foram 

abordadas pela primeira vez. 



29 
 

Na Ginástica de Solo, destacaram-se pela negativa três alunos que obtiveram avaliação 

inferior a 35% e foram referenciados para medidas especiais nas aulas desta mesma 

vertente. Na ginástica de aparelhos, houve duas alunas que usufruíram também de 

estratégias específicas para melhorarem a sua prestação. 

Quanto às capacidades motoras condicionais, foi feito teste diagnóstico através do 

protocolo FitnessGram. Estas capacidades motoras são possíveis de se manter ou 

desenvolver através do treino e ainda avaliar a performance para posteriormente 

determinar a condição física dos alunos e periodizar algum “treino” no sentido de estes 

evoluírem. 

Porquê a incidência sobre as capacidades motoras condicionais? Tendo uma noção da 

condição física dos alunos, pode-se prever se alguns objetivos específicos nas UD´s que 

vão ser possíveis de se abordar ou não. Como, por exemplo, na ginástica, para se fazer o 

apoio invertido de braços é necessário alguma força de membros superiores. Com os 

testes de extensão de braços (conhecidas como flexões de braços em prancha) consegue-

se ver se o aluno está capaz ou não de suportar o seu peso apenas com os braços. 

Grande parte dos professores aborda estas temáticas, mas não reconhece que o 

insucesso dos alunos não vem da destreza, mas sim por insuficiência de robustez física 

para executar determinada tarefa. 

Desta feita, foram três as capacidades motoras condicionais que se achou pertinente 

avaliar: a força/resistência de membros superiores, através das extensões de braços, a 

força/resistência abdominal e a resistência aeróbia através da Milha. Para análise dos 

resultados destas capacidades motoras, no ponto 3.6.2. do ET, verifica-se que a 

avaliação foi feita separadamente por sexos, pois os valores protocolares (fitnessgram 

anexo IV do ET) são diferentes para os rapazes em relação às raparigas. 

Posto isto, na milha, a turma teve um balanço razoável já que a média se situou no nível 

3, mas verificaram-se duas situações que à partida seriam preocupantes pelas avaliações 

muito baixas, 6% e 7%. Com o decorrer do ano letivo, foi percetível perceber que os 

resultados obtidos foram por falta de empenho das alunas e não por razões de saúde e ou 

aptidão física muito insatisfatória. Este caso particular, fez com que se questionasse 

sobre se o professor deve ou não basear-se em resultados do ano anterior, quando é a 
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primeira vez que leciona uma certa turma ou não tem conhecimento suficiente sobre a 

mesma. 

Na extensão de braços e resistência abdominal verificou-se que na maioria dos casos a 

turma se encontrava abaixo da zona saudável de aptidão física (ZSAF), é pois 

imperativo que em todas as aulas se dedique parte do tempo de empenhamento motor à 

condição física. 

É de salientar também que existiram alguns casos de alunos que ultrapassaram de forma 

bastante satisfatória os protocolos estabelecidos pelo fitnessgram. O professor deve 

incentivar estes alunos para a melhoria de aptidão física, promovendo atividade física 

mais exigente. 

Foi igualmente importante perceber a dimensão que a turma tem pelo gosto da 

disciplina de EF e influência da personalidade do professor para a predisposição dos 

alunos nas aulas. Relativamente aos professores, há que referir que qualquer professor 

tem o desejo de obter bons resultados com os seus alunos e para isto os objetivos têm de 

estar bem definidos. Segundo um estudo realizado por Leal, J. & Carreiro da Costa, F. 

(1998), o sucesso dos alunos está dependente da qualidade e desempenho do professor e 

isto, por sua vez, depende da sua capacidade de analisar o contexto do espaço de aula. 

O fator motivacional dos alunos deve-se em grande parte ao facto de gostarem ou não 

da disciplina. O gráfico 12 do ET mostra que 90% dos alunos gostavam da disciplina. 

Ao longo do estágio tentou-se fazer com que os 10% de alunos que não gostavam da 

disciplina mudassem a sua opinião sobre a mesma, através de estratégias pedagógicas 

para que estes ultrapassem dificuldades sentidas, visto que grande parte dos alunos não 

gosta da disciplina devido ao insucesso na mesma. 

A postura do professor é igualmente importante para a captação da motivação dos 

alunos. Neste sentido, foi também abordado, em questionário, qual a característica do 

professor mais apreciada pelos alunos. Os resultados presentes no gráfico 13 do ET, 

mostraram que o sentido de humor seguido da compreensão eram os fatores que os 

alunos mais apreciavam num professor. Foi renegociado com os alunos atitudes que se 

espera deles e tudo seria recíproco. À partida, a característica eleita pela turma resultaria 

bem nas aulas, porque era uma turma relativamente calma e com comportamento 

saudável. 
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Quanto à avaliação da turma no domínio psicomotor, socio afetivo e cognitivo, foi 

também importante recolher alguns dados sobre a realidade da turma, aproveitando o 

ET para tal, pois as aulas de EF devem ter como objetivos operacionais não só o 

domínio psicomotor, mas sim e com igual importância os domínios cognitivo e socio-

afetivo. 

Ao professor de EF compete não só ensinar gestos técnicos e táticos como tentar que a 

sua aula não perca de vista o aluno enquanto um ser em formação do ponto de vista 

físico, psíquico e social. As diversas dimensões interagem entre si, como sabemos, mas 

é necessário tê-las sempre em conta a fim de que o aluno enquanto educando sinta que 

tem um papel a desempenhar, que é reconhecido pelo professor e pelo restante grupo. 

Deste trabalho poder-se-á esperar um crescimento no sentido de uma cidadania ativa, no 

sentido de uma inclusão social proveitosa e criativa. Pierron (1988) torna-nos cientes do 

que acima está referido e diz que “não só os gestos técnicos e táticos se podem 

transformar em objetivos operacionais e sujeitos a avaliação”. 

De acordo com o DL nº6/2001, deve ser seguido o princípio de que as capacidades 

motoras, os conhecimentos e as atitudes deverão ser tratados como caraterísticas ou 

elementos intrínsecos à atividade motora dos alunos, através da exercitação e exigências 

específicas em todas as aulas. Isto leva a que, para os domínios cognitivo e socio-

afetivo devam ser criados critérios observáveis para as aulas, de modo a que os mesmos 

se tornem elementos de avaliação que possam servir de base a uma reflexão que vise a 

melhoria e orientem a ação do trabalho a desenvolver na sala de aula, neste caso no 

espaço desportivo destinado à aula. 

Posto isto, após a análise dos questionários, no gráfico 14 do ET, verificou-se que a 

turma revela ter preferência pelo domínio cognitivo, assinalando este para o sucesso na 

disciplina o que estava perfeitamente relacionado com os resultados observáveis no 

gráfico 15 do mesmo ET, através dos quais se observou que os alunos preferiam os 

testes escritos sumativos. Também o facto de ser uma turma com baixo índice de prática 

de atividade física e ser conhecida como uma turma calma e com alunos com um bom 

desempenho escolar, à partida estudiosos, pode contribuir para a preferência acima 

referida. Como estratégias, em fase de planeamento de aulas, tentou-se criar objetivos 

operacionais no sentido de os alunos serem expostos a estímulos em que não só o 

domínio psicomotor prevalecia, mas também os domínios cognitivo e socio-afetivo. 
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Como, por exemplo, nos jogos de aquecimento prevalecer também o domínio cognitivo, 

com jogos de raciocínio, e nas aulas, dar ênfase ao sentido de cooperação, ao invés do 

resultado. 

O gráfico 15 do ET mostrou que a turma preferiu o teste teórico ao invés das questões 

de surpresa. Talvez esta preferência se deva ao facto de os alunos não terem sido 

sujeitos a este tipo de critério. Assim sendo, a avaliação cognitiva foi implementada 

através de questão surpresa, nas quais, em todas as aulas, (início/meio/fim) foram 

suscitadas questões sobre o que foi abordado. Este método implicaria, um maior foco de 

atenção durante as aulas e, de certa forma, evitaria que os alunos se dispersassem 

relativamente aos critérios de êxito estabelecidos para as tarefas da aula. 

Por fim, neste ET, surgiram as primeiras conclusões e estratégias pedagógicas a ter 

em conta para um programa de estágio mais focado e adequado à turma onde se 

lecionou durante todo o ano letivo. 

O ET permitiu solucionar problemas inerentes à realidade que caracteriza a turma, foi 

através de algum trabalho de investigação que se procedeu à identificação de situações 

que podiam afetar o funcionamento normal das aulas, bem como relativamente à 

identificação de situações que podiam beneficiar o desenrolar das aulas, como, por 

exemplo, alunos acima da média que podiam ser usados como agentes de ensino, entre 

outras estratégias. Tudo seguiria ao encontro de uma intervenção pedagogicamente mais 

correta e de qualidade. 

Segundo Bento (1998), a avaliação dos diferentes domínios é na maior parte das vezes 

criteriosa. Contudo, devido à forma diferente como cada professor encara a disciplina de 

EF, floresce uma dada polémica sobre as distintas formas que se implementam no 

ensino, nos recintos desportivos. É possível distinguir princípios behavioristas, 

funcionalistas e biologistas, enquanto base das aulas de educação física. No entanto, são 

frequentemente implementados de forma isolada, quando deviam ser 

correlacionados/integrados nas metodologias de ensino (desde o planeamento de aulas 

às práticas de ensino) por, cada em de per si, ser redutor. 

Relativamente aos princípios da Filosofia Behaviorista, embora sejam passíveis de ser 

medidos, o facto é que o professor se centra no domínio psicomotor, o que não basta 

pois os outros domínios não são tidos em conta. A Filosofia Funcionalista é também 
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bem notória nas aulas, quando os professores, por vezes, ou em grande parte das vezes, 

fazem as vontades aos alunos para que esteja tudo bem. Por exemplo, os rapazes jogam 

à bola e meninas jogam voleibol. Ou seja, a ação do professor centra-se no lazer, no 

bem-estar dos alunos e o professor não interfere muito no decorrer da aula, pois os 

alunos estarão entretidos. No entanto, pode ser uma estratégia a usar no início da aula 

para captar o entusiasmo dos alunos (importante para a Motivação). A Filosofia 

Biologista verifica-se quando a ação do professor se centra em exercícios de elevação 

das CM Coordenativas e Condicionantes. 

Reforçando o acima referido, foram apresentadas propostas estratégicas com o intuito 

de ir ao encontro das finalidades da EF (promoção de hábitos de saúde e 

desenvolvimento do caráter do aluno na sua totalidade) 

 Se possível, implementar as três filosofias acima enunciadas em todas as 

aulas de EF, pois se uma única é redutora, juntas poderão alcançar os objetivos 

pretendidos. Como sugestão, a fase inicial da aula poderia seguir a filosofia 

funcionalista, em que os alunos estariam mais relaxados, sendo uma forma de 

aquecerem descontraidamente, e a parte principal da aula reger-se-ia pela 

filosofia behaviorista, finalizando com a Biologista, no sentido de melhorar as 

capacidades motoras dos mesmos. 

 Na formação de grupos à partida não se sentiriam grandes dificuldades, 

apenas havia uma aluna que revelava dificuldades no domínio psicomotor em 

quase todas as modalidades e ter-se-ia em atenção a necessidade de fazer 

rotações de alunos, de forma discreta, a fim de não desmotivar os alunos que 

partilhassem o mesmo grupo ou mesmo o par, devido ao insucesso das tarefas, 

nomeadamente nas avaliações, cujos alunos sejam avaliados sob formas jogadas, 

entre outras. Os alunos com menos dificuldades trabalhariam com a mesma, 

beneficiando-os assim no domínio socio-afetivo, caso mereçam. Por exemplo, 

no voleibol, a aluna Jéssica Moniz teve direito a exercícios complementares para 

evoluir no sentido da obtenção de resultados positivos. Neste sentido, alguns 

alunos com menos dificuldades estiveram envolvidos nestas tarefas 

complementares dando auxílio à mesma. 

 Como estratégias, em fase de planeamento de aulas, foram criados 

objetivos operacionais no sentido de os alunos serem expostos a estímulos em 

que não só o domínio psicomotor tenha prevalência, mas também os domínios 



34 
 

cognitivo e socio-afetivo. Os alunos seriam informados dos procedimentos de 

avaliação, bem como acerca dos comportamentos a ter em consideração para o 

sucesso. Estes comportamentos seriam “negociados” com os alunos no que diz 

respeito à postura que estes esperavam do professor, visto que a turma preferia 

um professor com bom humor e compreensivo. Ou seja, seria implementada a 

teoria “aquilo que dás é aquilo que recebes”. 

 Para maximizar o tempo potencial de aprendizagem pediu--se aos alunos 

que viessem equipados de casa, pois estava estipulado em regulamento interno 

da escola que o balneário só seria aberto na hora de “toque” de entrada para as 

aulas, neste caso às 8h40. 

 Na fase inicial de cada aula, questionar os alunos se tomaram o pequeno-

almoço. Cada vez que o aluno não tomasse, seria pedido que fizesse um trabalho 

de casa sobre a importância do pequeno-almoço, ou algo que o levasse a tomar 

consciência da sua necessidade. É óbvio que havia a possibilidade da omissão 

por parte do aluno, mas o professor deverá fazer o que está ao seu alcance para 

sensibilizar/promover hábitos de vida saudáveis, neste caso alimentares. 

 No que diz respeito a limitações (estado de saúde) dos alunos para as 

aulas, teve-se sempre em atenção se o aluno com asma tinha consigo a bomba 

inaladora de asma, podendo, assim, fazer as aulas sem restrições. Já o aluno com 

a lesão no pé não deveria fazer movimentos explosivos, nem de alto impacto. 

Quando fosse o caso, seria prescrito ao aluno exercícios de cariz funcional ou 

exercícios específicos que tenha revelado dificuldade em fazer na unidade 

didática da aula. Apesar de não haver casos de obesidade, apenas pré-obesidade, 

tentou-se reduzir estes casos para um score normal, através de aumento de 

volume cardiorrespiratório nas tarefas a realizar, na evitação de exercícios 

estáticos, e na dedicação de parte da aula para exercícios que melhorassem a 

aptidão física. 

 Criadas metas com cada aluno, no que diz respeito aos resultados obtidos 

no diagnóstico de aptidão física. Cada aluno teria conhecimento dos seus 

resultados e em comunhão com o mesmo, este teria de se comprometer em 

conseguir atingir o objetivo definido. Ou seja, todos os meses, tinha de mostrar 

melhorias em relação ao mês anterior. Os alunos que ultrapassassem os 
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resultados estipulados pelos protocolos não poderiam diminuir ou então atribuir-

se-iam outras tarefas motoras mais exigentes. 

 Com os 10% de alunos que não gostavam da disciplina, tentar-se-ia que 

mudassem a sua opinião sobre a mesma, através de estratégias pedagógicas para 

que estes ultrapassassem as dificuldades sentidas, visto que grande parte dos 

alunos não gosta da disciplina devido ao insucesso na mesma. Adequar alguns 

exercícios possíveis de alcançar pelos mesmos, no sentido de estes desafiarem as 

suas capacidades e as ultrapassarem, poderá ser um caminho seguro. 

 Em relação à avaliação, como já referido, os 3 grandes domínios 

(psicomotor/cognitivo/socio-afetivo) seriam alvo de avaliação. Visto a turma 

não ser das melhores a nível técnico nas modalidades, as planificações partiriam 

do nível médio obtido no ano letivo transato. Foram criados parâmetros 

observáveis como o fair-play, interajuda, cooperação, respeito por regras, nos 

quais os alunos ficariam sujeitos a avaliação comportamental em todas as aulas. 

No que estava inerente ao domínio cognitivo, ao invés de um teste escrito 

sumativo em todas as aulas, os alunos escolhidos em fase de plano de aula 

teriam de responder a questões dos conteúdos abordados nas aulas anteriores ou 

mesmo abordados na aula atual. Estes não saberiam quando seria a sua vez de 

responder para estarem sempre atentos às aulas. 

Todas estas estratégias eram meramente de caráter orientador, pois o ensino é com 

certeza imprevisível e comporta, felizmente, pela sua natureza de interação dialógica 

uma dimensão criativa, com novas perspetivas surgidas do diálogo entre quem constrói 

as aulas: alunos-professor. Com o decorrer das aulas, havia a forte possibilidade de irem 

aparecendo imprevistos que teriam de ser sujeitos a reflexões e investigação no sentido 

de se reajustarem estratégias no sentido de responder às necessidades encontradas. 

3.2. Observações 

O processo de observar e ser observado é sem dúvida um processo fundamental na 

modificação dos comportamentos e na atitude de um professor em formação e 

posteriormente na construção do seu SER profissional. 

Para Serafini & Pacheco (1990), relativamente à observação como elemento de 

formação, o estagiário deve-se apoiar numa aprendizagem que conduza a uma mudança 

na prática de ensino através da reflexão na ação e depois da ação. A observação não se 
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deve centrar exclusivamente no comportamento e nas atividades desenvolvidas pelo 

professor, deve haver um processo de colaboração e de cooperação entre supervisor e 

professor estagiário para a resolução de problemas, com vista à reflexão sobre os 

acontecimentos que surgem ao longo da formação. 

No caso em concreto, o processo de ser observado por colegas de estágio e observar os 

mesmos foi nulo devido ao facto de ser o único professor estagiário a realizar o EP na 

escola e estar distante dos colegas. Este processo teve apenas como intervenientes 

dinâmicos o professor estagiário e o professor orientador cooperante. Desta forma, foi 

pertinente estudar sobre o assunto em causa e desenvolver fundamentadamente com 

base em autores credíveis os pontos teóricos que acarretam este processo de observação 

para estar mais ciente da importância do mesmo e posteriormente relatar o que foi feito 

na escola em contexto real. 

Desta feita, a observação de aulas no EP é dos momentos mais significativos da 

supervisão pedagógica, pois implica levar o professor estagiário ao aperfeiçoamento da 

prática docente. Alarcão e Tavares (1987:34) afirmam que em qualquer dos modelos de 

formação, a observação é uma ação multifacetada, faseada, continuada e cíclica e 

distinguem a Pré-Observação, a Observação e a Pós-Observação como etapas essenciais 

neste processo. Referem que “estas fases da observação compõem o ciclo da supervisão 

e em qualquer dessas fases há uma colaboração conjunta do orientador e do estagiário”. 

Reforçando esta mesma tese, Vieira (1993:33) defende que supervisão é basicamente 

“questionar, sugerir, encorajar e avaliar” através das 3 etapas acima mencionadas. Estas 

constituem as bases para uma ação pedagógica de qualidade. 

Partindo para uma breve elucidação do que cada fase da observação concerne, os 

autores acima defendem que: 

A fase da pré-observação é a fase da planificação, onde são tomadas as decisões e 

definidos os objetivos a atingir na fase seguinte. Consiste na orientação no período que 

antecede o desenvolvimento das atividades. Este momento caracteriza o intercâmbio 

entre o orientador e o estagiário, que favorece a colaboração, de modo a facilitar e a 

tornar mais eficaz este processo de formação. Esta fase constitui um momento 

fundamental deste processo formativo, pois o valor e a qualidade da pós-observação 

dependem em grande parte do sucesso da pré-observação. 



37 
 

A observação propriamente dita incide na recolha de informação relativamente aos 

objetivos traçados na fase da pré-observação, consiste em registar o que aconteceu 

durante o desenvolvimento da ação educativa, uma vez que os dados recolhidos vão 

constituir a base de discussão no encontro pós-observação.  

Para Vieira (1993:38) “observar é interpretar e como todo ato interpretativo, a 

observação reflete a subjetividade do sujeito que observa”. A observação descreve o 

que acontece, descartando a hipótese de emitir um juízo de valor. Os registos da 

observação podem ser feitos através da utilização de instrumentos, construídos de forma 

simples e tendo em vista a objetividade e a facilidade na sua utilização.  

Nesta fase, o orientador deverá evitar qualquer intervenção no momento de ação do 

estagiário. Caso observe inseguranças deverá encorajá-lo a prosseguir e levá-lo a 

enfrentar as dificuldades no contexto real de trabalho. 

Finalmente, a Pós-Observação é a reunião em que o orientador e estagiário entram 

numa dinâmica de reflexão sobre a ação realizada onde são analisados os dados 

recolhidos face aos objetivos traçados e destacam-se as causas ou fatores que 

originaram a eficácia ou ineficácia da ação.  

Para Vieira (1993), a descrição do que se observa é o primeiro passo para uma reflexão 

crítica e posterior interpretação da atuação. Para o mesmo autor, o orientador terá que 

descrever os factos observados de modo objetivo e deverá incutir nos estagiários o 

mesmo espírito. 

Nesta última fase do processo de observação, são analisados e interpretados os registos 

feitos na ficha de observação do orientador ou observador. Há a possibilidade do 

estagiário justificar algumas tomadas de decisão durante a sua ação educativa e retirar 

ilações do que é ou não exequível, contribuindo assim para o seu próprio 

desenvolvimento pessoal e profissional. 

3.2.1. Observar as aulas 

Partindo para a situação real do processo de observação, no início do EP, optou-se em 

1º lugar por observar não só as aulas do professor orientador, mas também dos 

professores de EF da EBI da Maia. Esta foi uma etapa fundamental, pois permitiu 

através da observação perceber e interpretar a ação de um professor já experiente e 
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consequente ação dos alunos perante o seu modo de atuação. Ainda foi possível 

verificar a eficácia das metodologias no processo E-A. 

Segundo Serafini & Pacheco (1990), a observação tem propósitos de orientar a tomada 

de decisões no processo de EP. Para tal, são defensores de que é importante aprender a 

observar para aprender a ensinar, aprender a observar para aprender a investigar e 

aprender a observar para aprender a ser um professor reflexivo. Estes 3 princípios foram 

de certa forma “vividas” durante o processo de aprendizagem no período de estágio. 

Nas aulas observadas, procurou-se ser descritivo, e de uma forma reflexiva e 

confidencial procurou-se ser crítico tanto nos pontos positivos como negativos, ou seja, 

absorver os pontos positivos e replicá-los nas aulas e os pontos negativos excluí-los ou 

mesmo adaptá-los aos estilos de ensino próprios e ter como exemplo do que não fazer 

em sala de aula. 

Como já foi referido, é imprescindível preparar uma folha de registo com aquilo que se 

pretende observar, portanto os pontos cruciais a registar foram baseados nas linhas 

orientadoras das Práticas Pedagógicas Supervisionadas (páginas 13, 14, 15, 16, 17 e 18), 

do documento de apoio Supervisão Pedagógica em Educação Física e Desporto – 

Parâmetros e Critérios de Avaliação do Estagiário de Educação Física, da autoria da 

Professora Doutora Ágata Aranha. Pretendeu-se observar os modos de organização dos 

espaços de aula, formas de organizar a turma nos momentos de instrução, e preparação 

para as tarefas motoras, métodos de instrução e demonstração, controlo dos alunos e 

fb´s, logística em caso de partilhar os mesmos espaços desportivos com outras turmas, 

entre outros fatores relevantes não só nas aulas lecionadas como também na 

planificação. 

Posto isto, num total foram observadas 48 aulas, 4 aulas a cada um dos 4 professores de 

EF da EBI da Maia e 32 ao professor orientador. Todas elas contribuíram sobretudo 

para a organização e gestão de tempo disponível para as aulas, controlo dos alunos e 

métodos para os momentos de instrução e demonstração de exercícios. Após cada aula, 

tentou-se esclarecer alguns pontos com os professores no sentido de se perceber a razão 

de determinada ação pedagógica. 
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3.2.2. Ser observado 

No programa do EP, observar o professor estagiário surge com a intenção de através do 

feedback construtivo e formativo, após cada momento de ação ajudá-lo a construir as 

suas práticas como docente e a modificar algumas atitudes com vista à sua promoção 

profissional. 

De acordo com Postic (1979:50), “os instrumentos de observação têm por função seguir 

o desenvolvimento do comportamento do jovem professor, situá-lo progressivamente 

numa perspetiva de evolução.” Assim, as fichas de registo devem permitir uma 

observação fidedigna e objetiva, e devem fornecer informações acerca da situação 

pedagógica vivida por um professor em formação, de tal modo que ele possa explorar 

essa informação com vista à sua evolução como docente. 

Estrela (1990) considera que a Observação na formação de professores implica a 

utilização de grelhas de observação do comportamento, estruturando a observação com 

critérios definidos, permitindo atingir graus satisfatórios de objetividade. As referidas 

grelhas poderão facilitar a autoconsciência do professor estagiário em contexto real e 

poderão ser a base de uma pedagogia autocorretiva ou de autoaperfeiçoamento, que 

permitem a evolução continua. 

De referir que Serafini & Pacheco (1990:5) relacionam observação e feedback, ou seja, 

afirmam que “a observação adquire a sua máxima utilidade na formação de professores 

quando se associa efetivamente à retroalimentação da informação ou feedback”. 

Tendo em consideração as linhas de pensamento dos autores acima apresentados, no 

início do EP debateu-se com o professor orientador os parâmetros a observar, que foram 

os mesmos do documento de apoio Supervisão Pedagógica em Educação Física e 

Desporto – Parâmetros e Critérios de Avaliação do Estagiário de Educação Física. Pois 

era pertinente haver uma concordância e sincronização entre observação e ação do 

professor estagiário. 

Nas aulas em que se foi observado, procurou-se perceber e refletir sobre todas as 

críticas e propostas do professor orientador, no sentido de evoluir tanto na forma de 

lecionar como no planeamento de aula. Em todas as aulas concordou-se que o professor 

orientador dava um feedback não só na prestação da prática de ensino como no 

respetivo plano. Estes pontos foram muito importantes na evolução de todas as 
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metodologias e ainda na realização dos relatórios reflexivos das aulas e planos. Para este 

efeito, é importante aceitar a crítica e através desta refletir sobre a mesma, para assim, 

tirar ilações e poder aperfeiçoar o processo de ensino. 

Em modo de conclusão desta etapa, o desempenho do supervisor constitui um fator de 

extrema importância no sucesso da formação. Esta mesma etapa de formação deve 

permitir que o professor estagiário se torne um educador profissional e consciente, com 

uma ótima preparação científica e pedagógica, capaz de educar os alunos. 

3.3. Planeamento 

A vasta literatura focada em processos pedagógicos com o fim de favorecer a qualidade 

do E-A indica que os professores que planificam favorecem mais diretivas aos alunos, 

havendo uma maior organização e diversidade de tarefas motoras e consequente 

melhoria da qualidade do processo E-A. 

Lewy (1979) refere que “a planificação tem por objetivo prever, definir e criar as 

condições necessárias a uma correta execução do processo.” Ou seja, podemos 

considerar planificação como uma das decisões pré-interativas do professor, e surge 

com a necessidade dos docentes adequarem os programas escolares às características do 

meio social, da escola e da turma. 

Para Bento (2003) “a planificação é o elo de ligação entre as pretensões, imanentes ao 

sistema de ensino e aos programas das respetivas disciplinas, e a sua realização prática”. 

De acordo com o mesmo autor, a planificação “é também ligar a própria qualificação e 

formação permanente do professor ao processo de ensino, a procura de melhores 

resultados no ensino como resultante do confronto diário com problemas teóricos e 

práticos”. 

Dando seguimento a este importante parâmetro, considera-se que a planificação é 

definida a longo, médio e curto prazo. Ou seja, Plano Anual como planificação a longo 

prazo, UD´s como planificação de médio prazo e PA como planificação a curto prazo. 

Seguindo os raciocínios acima referidos, a planificação serve como linha orientadora 

para o professor no sentido de atingir os objetivos definidos. Ou seja, na planificação 

são determinados e concretizados os objetivos a atingir, e posteriormente são 

apresentadas as estruturas coordenadoras de objetivos e são definidas as linhas 

estratégicas para a organização do processo pedagógico. Isto tudo significa que 
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planificar é sobretudo refletir, debater e tomar decisões fundamentadas sobre o que se 

pretende ensinar. 

3.3.1. Plano Anual 

Para Bento (2003, p. 59), “um plano anual é um plano de perspectiva global que procura 

situar e concretizar o programa de ensino no local e nas pessoas envolvidas. Os 

objectivos indicados para cada ano, no programa ou normas programáticas, são objecto 

de uma formulação avaliável e concreta para professores e alunos. Constitui, pois, um 

plano sem pormenores da actuação ao longo do ano, requerendo, no entanto, trabalhos 

preparatórios de análise e de balanço, assim como reflexões a longo prazo. Os detalhes e 

demais medidas didáctico-metodológicas são reservadas para os planos das unidades 

temáticas ou didácticas e para o projecto de cada aula, numa sequência lógica que aqui 

tem o seu início.” 

O plano anual de atividades é uma ferramenta fundamental no processo de E-A, pois 

embora sujeito a algumas alterações, serviu como documento orientador para todo o 

planeamento do processo, ou seja, planos de aulas, estabelecimento do número de aulas 

disponíveis para cada modalidade, avaliações, medidas para imprevistos (planos B). 

Vickers (1990) diz que embora esta seja uma tarefa prévia da prática de E-A, deve haver 

a necessidade do professor reservar algum espaço para decisões de ajustamento que 

estão relacionadas com a imprevisibilidade e a incerteza inerente às aulas de EF. Esta 

foi uma medida que falhou, pois planeou-se e geriu-se não tendo em atenção fatores 

imprevisíveis (provas de aferição, eventos na escola, visitas de estudo, entre outros) que 

obrigaram a alteração de conteúdos e redução do número de aulas disponíveis. 

Neste sentido, para o planeamento anual, como base foram tidas em conta as 

orientações do Programa Nacional de EF para o Ensino Básico, como também as 

caraterísticas da turma, o número de aulas previstas e os espaços disponíveis para a 

prática (Roulement – Anexo I). 

Com o decorrer do ano letivo, foi importante articular as atividades desportivas 

extracurriculares da escola com o planeamento anual, fazendo coincidir as modalidades 

lecionadas com os eventos extracurriculares da escola e fatores que se opusessem. 
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Contudo, é de realçar a boa colaboração dos professores quanto a fatores imprevisíveis 

que ajudaram sempre quanto a disponibilizar os seus espaços disponíveis para lecionar 

alguma modalidade em que fossem necessárias mais aulas. 

Relativamente às modalidades a lecionar, todas corresponderam às do Programa 

Nacional de EF do 3º ciclo, embora tenha havido a necessidade de muito pontualmente 

recorrer a metas do 7º ano do mesmo programa para adaptar os níveis com a realidade 

da turma. 

No anexo IV, é possível verificar a estruturação dos conteúdos, função didática e 

modalidades a abordar de acordo com o tempo disponível para a prática e espaços 

desportivos disponibilizados. 

Assim, à turma do 8ºC, no 1º período, foram dadas 36 aulas e as modalidades 

lecionadas foram atletismo (Vertentes corrida de velocidade e introdução ao salto em 

comprimento), Ginástica de Solo, Futebol, Voleibol e Milha. Neste período, o professor 

orientador foi o responsável pela estruturação dos conteúdos e planificação dos mesmos 

e o estagiário só lecionou na 2ª metade do período, porque esteve a cumprir com a 

necessidade de observações de aulas e como já foi referido, no início do ano letivo tinha 

à sua responsabilidade a turma do 6ºC. 

No 2º Período, em reunião com o professor orientador pediu-se para que fosse permitida 

a total autonomia para estruturar os conteúdos e consequentes planificações e no total 

foram dadas 37 aulas em que as modalidades foram o basquetebol, o atletismo 

(vertentes Corrida de estafetas e continuação do salto em comprimento do 1º período), 

Aptidão Física (Milha, testes de força de Membros Superiores e Membros Inferiores e 

Abdominal) e Ginástica de Aparelhos. 

No último e mais pequeno período, os feriados do dia 25 de abril (3ª feira – bloco de 45 

minutos) e 15 de junho (5ª feira – bloco de 90 minutos) reduziram ainda mais os dias 

úteis para lecionar. Havendo assim, 24 aulas disponíveis as atividades desportivas na 

escola de Vila Franca que se realizaram no dia 27 de abril (5ª feira), a dispensa da turma 

para a peça de teatro no dia 9 de maio (3ª feira) e a visita de estudo, dia 18 de maio (5ª 

feira) vieram agravar a situação das reduzidas aulas, pois foram mais 2 blocos de 90 

minutos e 1 bloco de 45 minutos que não se lecionou. Neste sentido, após algumas 
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adaptações, no final do período as modalidades sujeitas a avaliação foram o Andebol, o 

Atletismo (vertente Salto em Altura) e Aptidão Física (Milha). 

Em todos os períodos, antes da estruturação de conteúdos e distribuição de carga horária 

para cada UD, deveria ter sido feita uma análise mais pormenorizada de todo o 

calendário escolar e as atividades nele inerente, para reduzir mais a margem de 

adaptações ao plano anual. É sabido que este mesmo plano anual é meramente 

orientador no processo de E-A e que pode estar sujeito a alterações, mas não deixa de 

ser igualmente importante reduzir a probabilidade da possibilidade de alteração para que 

o planeamento seja mais focado e estabilizado.  

É fundamental também no planeamento anual, deixar reservados alguns dias como aulas 

abertas para situações de imprevistos, como poder repor alguma aula que não tenha sido 

possível lecionar. Se não for o caso, poder-se-á dar uma aula livre para os alunos 

descomprimirem da exigência formal e focada que é o estilo de ensino adotado pelo 

estagiário. 

Quanto à distribuição de conteúdos por aulas, inicialmente, em blocos de 90 minutos, 

foi aconselhado abordar duas modalidades diferentes para não saturar os alunos. 

Seguindo esta linha orientadora, foram retiradas algumas ilações positivas e negativas. 

Realmente, esta medida foi muito vantajosa no que diz respeito a fatores motivacionais, 

pois permitia aos alunos afastarem-se de uma informação específica e focarem-se 

noutra. Mas em termos logísticos para rentabilização de tempo útil não foi tão positivo, 

porque o facto de arrumar material e montar outros equipamentos, outro lay-out de 

espaço de aula, outro tempo de instrução fizeram com que se perdesse muito tempo útil 

para a prática. 

Com o decorrer do ano letivo, as adaptações foram sendo algumas, mantendo de certa 

forma a mesma distribuição, mas a 2ª modalidade a lecionar em blocos de 90 seria 

sempre a Aptidão Física, pois esta não requeria muito material desportivo nem logístico. 

Assim, nas aulas de 90 minutos, dedicava-se sempre 15 a 20 minutos para exercícios 

destinados a promover e melhorar a condição física dos alunos.  

3.3.2. Unidades Didáticas/Reflexão 

Dando seguimento aos pensamentos revelados por Bento, no subponto 3.3, uma UD é 

uma modalidade a lecionar que foi estipulada no plano anual. Como já foi referido é um 
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plano de médio prazo que corresponde à extensão de cada um dos blocos de 

aprendizagem considerados nos planos a longo prazo. Bento (2003:60) diz que “A 

duração de cada unidade depende do volume e da dificuldade das tarefas de ensino e de 

aprendizagem, de princípios psicopedagógicos e didáctico metodológico, acerca da 

organização e estruturação do processo pedagógico, do estado de desenvolvimento da 

personalidade dos alunos.” Por isso mesmo, uma das razões de umas modalidades 

desportivas terem ao dispor mais aulas lecionadas foi precisamente o grau de 

complexidade das metas a atingir. 

A ferramenta de trabalho UD quando elaborada de forma racional e fundamentada, 

contribui para uma boa orientação do professor, ajudando a estruturar os objetivos 

específicos e operacionais para se atingirem as metas definidas, bem como definir o 

número de aulas necessárias e fazer a distribuição dos conteúdos pelas mesmas. De 

realçar novamente que esta é sempre sujeita a alterações com o decorrer das aulas, pois 

os imprevistos pedagógicos são sempre eminentes. 

Como guia para elaboração e posterior análise das atividades de E-A, neste caso as 

respetivas UD´s, usou-se o documento de apoio Supervisão Pedagógica em Educação 

Física e Desporto – Parâmetros e Critérios de Avaliação do Estagiário de Educação 

Física, nomeadamente as paginas 4, 5, 6 e 7, da autoria da Professora Doutora Ágata 

Aranha. 

3.3.2.1. Reflexões/Justificações relativas às Unidades Didáticas 

Relativamente às UD´s propriamente ditas e consequentes reflexões críticas, num total 

foram elaboradas 12 UD´s (4 UD´s em cada período, no 3º período uma das UD´s foi 

realizada na turma do 6ºC). 

De referir, que as UD´s realizadas no 1º período foram apenas para desenvolvimento de 

trabalho teórico e ter a noção das abordagens de como decorreria este processo, pois 

como já foi referido, o professor orientador assumiu a turma no início do ano e restante 

período o que fez com que o professor estagiário não tivesse muita intervenção na 

estruturação da planificação. 

Em reunião do final do 1º período acordou-se que a partir do 2º período o professor 

estagiário assumiria todas as tarefas de todo o processo E-A relativo à turma do 8ºC. 
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Como base para elaboração e estruturação das UD´s, foi tida como linha orientadora o 

documento de apoio Organização, Planeamento e Avaliação em Educação Física da 

autoria da Professora Doutora Ágata Aranha, nomeadamente as páginas 10, 11, 12, 13, 

14 e 15. Que teve a seguinte organização: 

 População Alvo/Nível Estimado da turma na UD 

 Recursos Disponíveis na Escola (Humanos, Temporais e Materiais) 

 Objetivos Critérios de Avaliação (ponderação nos domínios 

psicomotor/cognitivo/socio-afetivo) 

o Objetivos Gerais – Competências comuns a todas as áreas 

o Competências por Área (finalidades) 

o Definição de Objetivos Comportamentais Terminais 

 Métodos de Controlo do Processo (Avaliação Diagnóstica, Formativa e 

Sumativa – desenvolvimento no subponto 3.5.) 

o Parâmetros de Avaliação nos 3 Domínios 

 Estruturação/calendarização dos conteúdos 

 Estratégias de Abordagem 

o Fase de Consecução 

 Alterações à Planificação da UD com o decorrer das aulas 

 Fase de Avaliação 

o Análise Crítica e Reflexão sobre os resultados e sugestões de 

aperfeiçoamento 

 Anexos 

Com cada UD pretendeu-se definir estratégica e metodologicamente um percurso para o 

processo de E-A, tendo sempre como meta questões que fizessem com que houvesse 

sempre uma reflexão permanente e tanto quanto possível pró-ativa. 

As UD´s foram elaboradas em 2 momentos distintos, uma 1ª fase foi a definição do que 

se pretendia ensinar de acordo com os programas curriculares e aplicar os conteúdos 

pretendidos na AD para aferir o nível da turma bem como verificar se era exequível 

manter as metas estabelecidas pelos programas ou se eram necessárias adaptações 

metodológicas (desenvolvimento no subponto 3.5.). 

Quanto aos métodos de controlo de cada UD, procurou-se monitorizar de forma 

contínua, durante a qual na maior parte das vezes passou-se por 3 fases de avaliação, a 
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diagnóstica, a formativa e a sumativa que permitiram a “moldagem” da atividade 

pedagógica (objetivos e estratégias) para atingir o sucesso da prestação dos alunos nos 3 

grandes domínios (Psicomotor/Socio-afetivo/Cognitivo). Para este processo de 

avaliação foram criadas em todas as fases fichas de registo (em anexo de cada UD) para 

obter uma base de dados sobre o percurso individual de cada aluno. 

Tentou-se avaliar os alunos em situações de jogo ou em contexto aproximado à 

competição no caso dos desportos individuais. Nos desportos coletivos, tentou-se 

avaliar as prestações dos alunos na sua forma de estar no domínio técnico-tático, ou 

seja, quanto à forma individual de se integrar no jogo coletivo, podendo haver a 

possibilidade de avaliar os alunos em situação analítica e em exercício critério, caso a 

evolução dos alunos ao longo das aulas fosse insatisfatória. Por exemplo, Lançamentos 

na Passada e em Suspensão, no caso de o aluno mostrar muita dificuldade de integração 

no jogo, adaptava-se para o exercício um critério analítico. 

Nem todas as UD´s foram realizadas AD, pois houve situações em que se abordaria a 

modalidade pela 1ª vez, ou seja, partia-se do princípio que estes alunos estariam todos 

no nível introdução (Considerado o nível iniciação pelos Programa de Educação 

Física, Vol. II, Ensino Básico, 3º Ciclo). As exceções apresentadas aplicaram-se à 

Corrida de estafetas. 

Seguidamente, nesta ferramenta de trabalho vinha a estruturação de conteúdos e 

estratégias, sendo a primeira elaborada após a AD, pois com as ilações retiradas da 

análise da prestação dos alunos era possível estipular as metas a atingir e posteriormente 

os objetivos específicos para cada aula. 

Como estratégias para cada UD, teve-se sempre como base as definidas no ET, salvo 

algumas que requeriam especificações relativas à modalidade a lecionar, bem como os 

resultados obtidos na AD e ainda comportamentos imprevisíveis dos alunos face à 

modalidade. 

Assim sendo, como estratégias achou-se pertinente ter algumas linhas orientadoras para 

a fase de planeamento, parte introdutória da aula, parte principal e final. 

A fase de consecução, foi a etapa da UD na qual se definiram todas as alterações e 

reajustes face às estratégias e metas a alcançar, porque após a AD e o decurso das aulas 

foram surgindo imprevistos que necessitaram de reajustes para que houvesse uma 
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adequação do processo de E-A. Este ponto foi crucial para perceber que uma UD muito 

dificilmente poderá ser aplicada de igual forma em outras turmas. 

Por fim, já é sabido que toda a etapa percorrida deve ser acompanhada por um momento 

de reflexão crítica a fim de tirar ilações relativas a pontos forte e fracos e perceber o 

porquê de cada um, indo assim ao encontro de uma pratica pedagógica cada vez mais 

ajustada aos objetivos e ao grupo. No que diz respeito às UD´s, aplicou-se a mesma 

metodologia. É de se realçar que os balanços reflexivos de todos os planos de aula e 

práticas de ensino facilitaram muito esta etapa. Foi a partir destes e do documento de 

apoio de Aranha (2008) que se conseguiu fazer uma análise pormenorizada de cada 

parâmetro inerente a este processo e aperfeiçoá-lo quando necessário. 

3.3.3. Planos de aula e balanços reflexivos 

De acordo com Arends (2008), sabe-se que em todo o processo de planeamento, os 

planos realizados para uma aula são sempre influenciados pelas aulas anteriores e irão 

influenciar os planos das aulas seguintes. Por isso, esta ferramenta nunca deverá ser 

vista como um processo linear. 

Proença (1989a, p.176) refere que um “planejamento criterioso é um dever do professor 

em face da importância da tarefa que realiza. A formação dos nossos jovens não pode 

ser deixada aos azares da inspiração do momento”. Se uma aula não for bem preparada, 

durante a sua prática pode haver o risco de se cometerem falhas de organização de 

conteúdos que prejudiquem a assimilação e aquisição dos mesmos por parte dos alunos. 

É fundamental ter-se sempre o fator motivação em consideração, pois o mesmo autor 

refere que “a aula é um processo vivo e dinâmico, onde uma complexa trama de 

interações humanas e diversidade de interesses determinam a atuação do professor e dos 

alunos”. Considerando esta tese relevante, em todas as aulas tentou-se implementar 

atividades diversificadas, atraentes e motivadoras, assim como, utilizar recursos de 

apoio ao processo de E-A. 

Bento (2003, p. 101) defende que “uma aula é um trabalho duro para o professor. 

Significa atenção concentrada e esforço intenso. Requer emprego das forças volitivas 

para levar por diante o conceito planeado, mas também mobilidade, flexibilidade de 

reacção, adaptação rápida a novas situações.” No início do processo de EP, pensar e 

planear uma aula foi uma tarefa um pouco árdua e confusa, foi um processo que exigiu 

uma enorme especificidade acerca do que se pretendeu ensinar. O ET foi fundamental 
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para as primeiras abordagens ao planeamento, pois foi onde se obteve maior informação 

sobre a especificidade da turma. 

O PA é um documento de preparação para o processo de E-A que deve ser elaborado de 

forma simples e objetiva e é importante estar sempre ciente de que este pode estar 

sujeito a alterações durante a aula. Serve de guia para lecionar com qualidade e permitir 

um processo de E-A eficaz e eficiente. Na elaboração desta ferramenta de trabalho, 

foram tidas em conta algumas diretrizes sugeridas por Bento (2003), que distingue 3 

fases fundamentais na planificação de uma aula com vista ao tempo de empenhamento 

motor específico e não específico. 

 A Parte preparatória destina-se ao aquecimento dos alunos, no qual se devem 

introduzir jogos com tarefas/habilidades motoras próximas à modalidade a 

lecionar, com o intuito de não só solicitar os diferentes grupos musculares, mas 

também para organização, exercitação, orientação para a parte principal da aula 

e ainda consolidação dos conteúdos abordados na aula anterior 

 A parte principal que é a mais importante da aula, pois é a fase em que deve 

ser gasta a maior percentagem de tempo útil disponível e durante a qual se 

devem focar os objetivos operacionais em direção aos específicos. Ou seja, é 

nela que vão ser postas em prática as tarefas motoras específicas com vista a 

atingir as metas definidas previamente. 

 A parte final que é a destinada ao retorno, à calma, na qual o professor faz um 

breve balanço do desempenho dos alunos, mostrando-lhes no local de tarefa 

motora o que fizeram bem e os aspetos que precisam ser trabalhados, para se 

atingirem os objetivos propostos. 

3.3.3.1. Reflexões/justificações relativas aos planos de aula 

No anexo V, é possível observar o exemplo de um PA usado no EP bem como o 

respetivo balanço reflexivo que permitiu uma melhoria contínua durante este período. 

Este modelo foi baseado no mesmo que foi usado durante as aulas lecionadas na 

licenciatura e no 1º ano de mestrado e que, ao longo daqueles anos, foi sendo 

aperfeiçoado conforme o FB dado pelos professores da UTAD. 

Para melhor entender os PA que foram a base para o sucesso das aulas, numa 1ª tabela 

estavam informações relativas à identificação da UD, seguidamente o nome dos 

professores Estagiário e Orientador Cooperante (Observador), o nº da aula e ainda o nº 
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da aula da UD, da turma, hora da aula, bem como o tempo útil da mesma e por fim a 

instalação desportiva e material didático/pedagógico. 

Na 2ª tabela estavam informações específicas relativas à UD, onde estavam definidos os 

objetivos específicos, a função didática e ainda os conteúdos. Achou-se por bem realizar 

uma tabela com siglas para se rentabilizar o espaço do PA através da redução de 

carateres. 

A 3ª tabela continha informações relativas aos objetivos operacionais onde se definia a 

ação específica das tarefas motoras, bem como o contexto e critérios de êxito a adquirir. 

Também foi importante antes de passar para o plano, apresentar a legenda de toda a 

esquematização dos exercícios abordados. 

Por último, o plano propriamente dito, no qual estava definido o tempo horário e 

respetivo tempo parcial de cada objetivo operacional e posteriormente a 

identificação/sequência da ação, ou seja, instrução, organização e qual o objetivo 

operacional. Por fim, a parte essencial de todo o plano, no qual estava a descrição do 

exercício, bem como a organização, os critérios de êxito e determinantes técnicas para 

atingir os objetivos, e ainda algumas estratégias para controlo da turma, questionamento 

teóricos dos alunos entre outros e, por fim, a esquematização em imagem dos exercícios 

a realizar. 

Em anexo ao plano, foi de elevada pertinência realizar os balanços reflexivos para 

facilitar a análise centralizada do mesmo e posterior melhoria contínua desta ferramenta 

de trabalho. Para a análise reflexiva de cada plano, foi tida como base o documento de 

apoio Supervisão Pedagógica em Educação Física e Desporto – Parâmetros e Critérios 

de Avaliação do Estagiário de Educação Física da autoria da Professora Doutora Ágata 

Aranha, nomeadamente as páginas 9, 10, 11 e 12 e ainda o FB dado pelo professor 

orientador após cada aula. 

Relativamente aos planos propriamente ditos e consequentes reflexões críticas, num 

total foram elaborados 90 planos de aula. Seguidamente, será descrito quantos planos 

foram realizados por período e apresentadas as falhas identificadas em alguns deles e 

recomendações de melhoria. No 1º Período, foram realizados 20 planos, dos quais 14 

foram destinados à turma do 8ºC e os restantes às turmas do 7ºA, 8ªA e 8ºB. No 2º 

período, foram realizados 42 planos, dos quais 38 foram destinados à turma do 8ºC e os 
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restantes à turma do 6ºC. Por fim, no 3º período. Foram realizados 28 planos, dos quais 

19 foram destinados à turma do 8ºC e os restantes à turma do 6ºC. 

As falhas evidenciadas relativamente ao parâmetro unidade de aula e globalidade do 

plano verificaram-se num dos planos em que foram criados muitos objetivos 

operacionais, e foi possível verificar 2 situações: a não assimilação dos conteúdos 

abordados e o não cumprimento de todas as tarefas motoras planeadas devido à falta de 

tempo. Como recomendação: devem criar-se menos exercícios e dar mais tempo em 

cada tarefa, porque os alunos precisam de entender primeiro e depois realizar, este facto 

faz com que se perca algum tempo de prática. 

Uma outra situação, foi o facto de numa das aulas de Ginástica de Aparelhos ter criado 

estações alternativas com exercícios pouco estimulantes e repetitivos, o que provocou 

uma rápida desmotivação dos alunos que estavam em tempo de espera. Como 

recomendação, seria pertinente também planear uma estação com o minitrampolim para 

que os alunos começassem a treinar a chamada e impulsão mais vertical. 

Em aulas de avaliação sumativa, na UD Atletismo, nomeadamente corrida de estafetas, 

verificou-se a seguinte situação: para avaliar os alunos definiu-se como estratégia que os 

alunos seriam avaliados aos pares porque não havia espaço para fazer corrida em pista 

oval avaliando a corrida com 4 alunos. Desta forma, foi decidido que cada par realizava 

4 provas, durante as quais, em cada prova, se avaliava apenas um momento. Ou seja, 2 

provas para avaliar a prestação motora da transmissão de cada aluno e as outras 2 para 

avaliar a receção. No entanto, perdeu-se algum tempo pois era necessário que os alunos 

voltassem atrás, repousassem e voltassem a fazer a prova. Como recomendação para 

rentabilizar tempo, uma das soluções podia ser, 1º avaliar a turma toda na transmissão 

e quando um dos pares chegasse ao fim da pista (prova), o outro grupo iniciava após 

receber a ordem de partida (não esquecer que primeiro deve fazer-se o registo 

consciente da prestação dos alunos). Quando todos tivessem sido avaliados na 

transmissão, repetia-se o processo, mas para a receção. 

Na avaliação sumativa da UD basquetebol, após avaliação, não havia orientações para 

os alunos já avaliados estarem em atividade motora. Para manter os alunos sempre em 

atividade motora como recomendação: em aulas de avaliação final, apesar de os alunos 

já terem sido avaliados, o professor deve ter sempre a preocupação de atribuir tarefas 

aos mesmos. Neste sentido, dando resposta ao caso, dever-se-ia criado exercício de 
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aptidão física para os alunos praticarem após terem sido avaliados, visto que iriam ser 

avaliados na semana próxima. 

Relativamente ao parâmetro estratégias de atuação, foi este o parâmetro onde se 

encontrou maior quantidade de falhas, pois numa das aulas lecionadas ao 7ºA não foram 

criadas estratégias para o controlo dos alunos. Ou seja, não estava prevista a formação 

de grupos com identificação através de coletes para não haver confusão entre alunos. 

Este facto fez com que se perdesse muito tempo em reorganizar a turma porque os 

alunos estavam todos misturados. Como recomendação, em situações de 

desconhecimento da turma, o professor deve tentar reunir com o professor titular e 

debater sobre o tipo de alunos que vai ter a trabalhar consigo e quais as melhores 

estratégias de controlo e organização dos mesmos. Quando não se conhecem os alunos, 

devemos sempre organizar os grupos identificando-os através de coletes. 

Ainda com a turma do 8ºB, que não era do total conhecimento do professor estagiário, 

identificou-se uma outra falha, que foi o facto de não se terem definido estratégias 

alternativas de restrição de espaços zelando pela segurança dos alunos. Como 

recomendação, em situações de desconhecimento da turma é importante definir ao 

máximo estratégias para controlo da turma a fim de evitar incidentes na realização das 

tarefas, no caso referido, delimitar os espaços destinados às tarefas motoras. 

Numa das aulas do 8ºC, um dos exercícios estava esquematizado para que os alunos 

fizessem o sprint partindo de um círculo, mas isto não foi possível porque os alunos que 

saíssem em direção às laterais rapidamente ficavam sem espaço. Como recomendação, 

antes de planear uma aula, devemos ter sempre em consideração a necessidade de fazer 

uma reflexão e uma projeção representativa de como decorrerá o exercício. 

Verificou-se também a não delimitação das zonas limite do princípio e fim das tarefas. 

Este facto causou alguma dispersão e desordem nos alunos. Para evitar este tipo de 

confusão, como recomendação, em todas as tarefas motoras, devem estar sinalizadas as 

zonas destinadas às tarefas, para melhor orientação e perceção dos alunos. 

Na ginástica de aparelhos, uma outra falha que interferiu na segurança e prestação de 

alguns alunos foi o facto de se ter permitido que os alunos formassem os seus próprios 

grupos, o que originou uma heterogeneidade no que diz respeito a níveis de prestação e 

isso teve interferência negativa, principalmente na estação do plinto, em que alunos 
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melhores aumentavam a altura do mesmo e os com dificuldade não conseguiam realizar 

os saltos ao eixo e entre mãos. Para evitar situações semelhantes como recomendação, 

deve ter-se sempre em consideração os níveis dos alunos na constituição de grupos, 

refletindo sobre o desenrolar da tarefa, tentando prever quebras de tempo para a prática. 

Neste caso específico, dever-se-ia ter constituído grupos homogéneos em relação aos 

níveis de prestação para que não houvesse a necessidade constante de diminuir ou 

aumentar a altura do plinto. 

3.4. Práticas Pedagógicas de Ensino (supervisionadas)/Balanços reflexivos 

A lecionação é a continuidade do que se fez no planeamento e organização do processo 

E-A. O sucesso de uma aula pode depender das destrezas aplicadas pelo professor, ou 

seja, dois professores diferentes vão lecionar uma aula com o mesmo planeamento e o 

nível de sucesso vai ser diferente. No entanto, o professor estagiário deve reger-se numa 

1ª fase por orientações de quem tenha mais experiência (professores orientadores 

cooperantes) e seguir por linhas orientadoras que forem sugeridas por quem estuda estas 

temáticas. 

Como linhas orientadoras para as aulas foram seguidos os 10 parâmetros sugeridos por 

Aranha (2008, p. 13 - 15) e posteriormente estes mesmos parâmetros auxiliaram muito o 

ato de reflexão de aula, já que foram a sua base. Assim, abaixo segue cada parâmetro e 

devida explicação abordada pela mesma autora: 

1º Parâmetro – Introdução da Aula: no seu início, 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.),evitando, assim 

observar-se a 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 
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espaço de aula, intervindo sistematicamente na execução das tarefas pelos alunos, 

ajudando-os e eliminando assim fatores perturbadores da 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) 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 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 

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 a 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. 
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De forma a fazer valer estes parâmetros, ainda Aranha (2004, p. 27 e 28) deixa algumas 

diretrizes que podem influenciar um bom desempenho para a prática pedagógica do 

professor e posteriormente melhores resultados vindos dos alunos tornando o ensino 

mais eficaz. Assim, Siedentop (1983), citado por Aranha (2004), agrupa quatro 

dimensões: a Instrução, a Gestão, a Disciplina e Clima que favorecerão o tempo 

potencial de aprendizagem, instrução/FB, clima positivo e organização (variáveis gerais 

de eficácia pedagógica). 

Tendo em consideração as referidas diretrizes, o professor estagiário tentou dominar e 

aplicar de forma integrada/interligada estes parâmetros nas sessões de ensino. Pois 

segundo a mesma autora estas dimensões não devem ser entendidas de forma parcial 

para atingir um ensino mais eficaz. 

Seguidamente, será apresentada de forma descritiva e reflexiva a ação pedagógica do 

professor estagiário nas suas aulas, tendo em consideração as dimensões e destrezas a 

elas adjacentes para uma maior eficácia e melhoria contínua. 

A Instrução é uma capacidade relacionada com a comunicação que o professor deve ter 

para promoção das atividades de aprendizagem. Uma das destrezas que devem estar 

sempre em conta no ato de instrução, quer na preleção, explicação, demonstração ou 

FB, para que os alunos se inteirem no processo de aprendizagem é referenciar sempre O 

QUÊ? PORQUÊ? PARA QUÊ? E COMO? Esta sequência de questões, fazem com que 

os alunos tenham uma melhor compreensão do que lhes está a ser ensinado ou incutido 

e favorecerá na gestão do tempo útil da aula, bem como nas situações de organização. 

Fazendo uma breve reflexão sobre as destrezas aplicadas inerentes a estas dimensões, 

no que diz respeito à segurança/controlo dos alunos em aula, deve-se ter sempre 

presente estratégias pré-definidas no planeamento e instruí-las nos momentos de aula, 

pois numa ou outra aula aconteceram situações que felizmente não trouxeram 

consequências para a integridade física dos alunos e danificação de material porque os 

alunos não tinham tido orientações de proibição de realizar determinadas ações. Neste 

sentido, nos planos de aula foram criadas regras explícitas para evitar tais situações e 

estas mesmas regras foram transmitidas nas aulas (instrução inicial) e ainda alertado 

para que se não respeitassem estas mesmas orientações seriam penalizados no 

comportamento. 
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Quanto à qualidade de apresentação de informação que interferiu pela negativa no gasto 

de tempo útil da aula, existiram muitos pontos que foram melhorados ao longo do ano 

letivo, de uma forma geral o professor estagiário podia ter recorrido mais vezes a 

auxiliares de ensino para uma melhor perceção de algumas tarefas por parte dos alunos, 

os vídeos por exemplo. Não se recorreu a este método com maior frequência por haver 

ou não internet nos espaços desportivos, uma das estratégias que se implementou para 

este facto foi nos momentos de instrução final de cada aula, deixar alguns links para os 

alunos visualizarem em casa conteúdos a melhorar ou sobre a aula seguinte. 

Outra dificuldade sentida no início do ano foi a transmissão de informação relativa à 

organização das tarefas que influenciou no aumento de tempo passado em explicações. 

O facto de os alunos conversarem entre si paralelamente aos momentos de instrução fez 

que nos momentos de empenhamento motor a turma não percebesse bem o que era para 

fazer. Neste caso, a estratégia foi a penalização de alunos que estivessem em conversa 

nos momentos de instrução e organização. 

Relativamente ao controlo dos alunos, este foi um fator que se teve sempre em 

consideração desde a fase de planeamento de aulas, tanto para os momentos de 

instrução como para as tarefas motoras, como para a reunião de alunos. Por isso, foi 

uma destreza bem aplicada e concedida. Neste sentido, estabeleceu-se uma regra do 

apito que quando se apitasse, os alunos prestassem atenção ao professor e seguissem as 

orientações dadas. 

Quanto aos FB´s, antes de mais, é importante referir que para haver FB, deve haver 

informação prévia das ações motoras e critérios de êxito que se pretende visualizar, bem 

como as determinantes técnicas a realizar para cumprir os objetivos estabelecidos. 

Ainda  Rosado & Mesquita (2011, p.82) referem que “Após a realização de uma tarefa 

motora por parte de um aluno ou atleta, este deve, para que o seu desempenho seja 

melhorado, receber um conjunto de informações acerca da forma como realizou a ação”. 

Neste sentido, o estagiário recorreu muito ao método C.I.C (Correto/Incorreto/Correto) 

e P.D.P (Prescritivo/Descritivo/Prescritivo), em que houve a preocupação de quando se 

observava um desempenho incorreto do aluno/grupo de alunos em parar a atividade e 

reforçar a forma correta de se realizar a atividade, em seguida descrever o que estava a 

ser feito por parte dos alunos e novamente a prescrição do que se pretendia rever. No 

entanto, algumas das vezes falhou-se no ato de acompanhar a prática consequente do 
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FB, ou seja, atribuía-se FB individual ou grupo e em seguida o professor estagiário 

dirigia-se para outros grupos de trabalho, o que fez com que, por vezes, não tivesse 

resposta se o FB teve efeito ou não. 

Após cada momento de instrução, quer tenha sido ela uma explicação, preleção, FB, 

demonstração, o professor questionou sempre os alunos sobre este mesmo assunto para 

verificar se os alunos assimilaram ou não a informação. 

Uma outra estratégia para transmissão de informação e organização de tarefas, foi o uso 

de alunos como agentes de ensino, esta é uma estratégia inicial que foi incutida nas 

primeiras aulas lecionadas nas seções de microensino na universidade. 

No que diz respeito à pontualidade dos alunos, houve uma agravante que era a política 

da escola, de só abrir o balneário na hora do “toque”, ou seja, o início das aulas era às 

8h40, os alunos só tinham autorização para entrar no balneário às 8h40. No início, o 

estagiário tentou combater esta política a fim de permitir que os alunos entrassem no 

balneário pelo menos 5 minutos antes, mas não foi possível. Para colmatar este 

problema, o mesmo professor pediu aos alunos que viessem equipados de casa, visto ser 

a primeira aula do dia e ainda se deu um prazo de 5 minutos para os alunos estarem 

todos presentes nas escadas à saída do gabinete dos professores de EF e era neste 

momento que se realizava a verificação de presenças. 

Quanto à formação de grupos para as tarefas motoras, este foi um fator em que se sentiu 

alguma dificuldade, existiram aulas que uns grupos funcionavam, bem outros dias não. 

Ainda houve situações de grupo em que os alunos tinham diferentes graus de 

desempenho e isso fez com que as tarefas não funcionassem da mesma forma 

prejudicando assim ambas as partes. Concluiu-se com isso que no planeamento deve 

ter-se em atenção “imaginar” as possibilidades de ocorrência das tarefas motoras e ter a 

capacidade de antecipar situações que façam com que o exercício corra de forma fluida 

e adaptada ao grau de dificuldade do aluno. 

Ainda no ato de repreensões de alunos devido ao comportamento, tentou-se fazê-lo de 

forma efetiva e convincente, para que o aluno percebesse o porquê da necessidade de 

não repetir tal comportamento desviante. 

Todos os alunos que não trouxessem equipamento, teriam a tarefa de fazer o relatório de 

aula e registar acima de tudo quais os objetivos específicos e quais os CE que os alunos 
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tinham de realizar, também tinham de registar os exercícios abordados na aula. Esta 

estratégia fez com que estes mesmos alunos não perdessem de todo a informação 

abordada em aula. Foi tida ainda a preocupação de nos balanços finais de aula, colocar 

algumas questões acerca dos conteúdos abordados aos referidos alunos. Estes mesmos 

alunos também serviram como auxiliares na organização de estações nas tarefas 

motoras que se seguissem. 

No final de cada aula, fez-se sempre um balanço da aula, eram discutidos os pontos 

fortes e fracos, quanto aos fracos, por vezes, refazia-se um dos exercícios e dava-se um 

FB geral com a técnica de FB P.D.P. 

O facto de só ter começado a lecionar a meio do 1º período, fez com que houvesse 

maior dificuldade de controlo do comportamento dos alunos numa fase inicial, pois 

estavam já formatados aos métodos do professor orientador cooperante e isso fez com 

que houvesse alguma resistência à mudança. Para combater este tipo de dificuldade, no 

início das aulas lecionadas o professor estagiário apresentou aos alunos a existência de 

avaliação formativa e como o comportamento ia ser avaliado ao longo das aulas e 

repercussões na nota final de cada UD. 

Relativamente aos estilos de ensino adotados nas aulas, Aranha (2005) diz que estes 

“permitem proporcionar diferentes níveis de autonomia (independência) em cada canal 

de desenvolvimento, sendo necessário uma avaliação prévia dos objetivos que se 

pretendem alcançar, de modo a que a escolha (decisão) do estilo de ensino seja a mais 

apropriada.” Ainda a mesma autora divide os estilos de ensino em 2 grupos, o 1º grupo 

(Estilos de Ensino Comando, Tarefa, Recíproco, Autoavaliação e Inclusivo), que se 

carateriza por atividades de reprodução em que o aluno faz o que o professor demonstra 

e propõe. E o 2º grupo (Estilos de Ensino Convergente-Descoberta Guiada, Divergente 

e Programa Individual) que se carateriza por atividades de investigação e descoberta, ou 

seja, o professor sujeita os alunos a diversas situações e estes terão de encontrar as 

melhores formas para resolvê-las e obter uma resposta. 

Nas aulas, os estilos usados foram sobretudo os do grupo 1, embora algumas vezes o 

estagiário usasse o estilo de ensino Convergente (descoberta guiada). Foram sentidas 

dificuldades de implementar os estilos relativos ao grupo 2, pois são estilos que exigem 

mais concentração e maior maturação dos alunos e não se conseguiu conduzir o 

desempenho dos alunos para este caminho. Perdia-se muito tempo de empenhamento 
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motor por parte dos alunos para tentar atingir os objetivos específicos definidos para as 

aulas. Talvez o facto da maturação implícita à própria idade deste grupo de alunos não 

tenha permitido trabalhar no âmbito da investigação. 

Neste sentido, o estilo Comando era apenas usado em aulas que os alunos revelavam 

alguma “excitação” comportamental e o objetivo era mantê-los controlados, também em 

aulas com maior índice de perigo, tal como a ginástica de aparelhos, a ideia era manter a 

disciplina e ordem, para que tudo corresse sem acidentes. 

Na maior parte das vezes, os estilos mais usados nas aulas foram o Estilo Tarefa e 

Recíproco, o 1º estabelecia a dinâmica base do decorrer dos exercícios, nomeadamente 

nos aquecimentos. E o 2º para permitir alguma interação entre colegas na realização das 

tarefas motoras e ainda que aprendessem através da observação e por consequência 

estavessem focados no que era solicitado pelo professor. 

O Estilo Autoavaliação normalmente era usado quando era atribuído o FB ou momentos 

de instrução no final das aulas, a ideia seria fazer com que os alunos refletissem sobre o 

seu desempenho em função do que era pedido. 

O Estilo Inclusivo foi também a base estratégica sobretudo nas UD´s cujas modalidades 

fossem de cariz individual, nomeadamente a ginástica de aparelhos em que os alunos 

por exemplo no salto ao eixo e pernas afastadas no plinto apresentavam níveis 

diferentes nos diversos momentos da tarefa, tais como qualidade da chamada e 

abordagem ao plinto. Foram criadas estações com diferentes níveis de dificuldades de 

acordo com os desempenhos dos alunos. 

3.5. Avaliação 

De acordo com Aranha (2004, p. 44), a avaliação consiste na recolha de informação 

para se obter um correto desempenho de determinada ação e neste caso serve como 

regulador para atingir a excelência no processo de E-A. 

A mesma autora diz que “a avaliação permite, então, identificar problemas e resolvê-

los de acordo com as necessidades e contexto envolventes, facilita a tomada de 

decisões, permitindo implementar as opções (mais) adequadas, permite ajustar todas as 

atividades no sentido de se caminhar para a eficácia pedagógica e, preferencialmente, 

para o sucesso escolar.” Refere ainda que a avaliação é um processo dinâmico e que 

deve ter como referência 5 questões de ordem didática que direcionam uma avaliação 
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mais objetiva. Questões estas que, de acordo com Aranha, são intituladas e ordenadas 

como: A Quem? (Objeto de Avaliação, neste caso os alunos), O Quê? (Parâmetros de 

Avaliação), Como? (Critérios de Avaliação), Porquê? (Coerência das opções tomadas 

– medir o que realmente se pretende avaliar) e por fim Que Resultados? (resultados 

positivos ou negativos-onde se devem relacionar os mesmos com as opções tomadas). 

A avaliação dos alunos é sem dúvida uma etapa indispensável do processo E-A e está 

interrelacionada entre o papel do professor e aluno. É a fase onde se verifica e controla 

o ponto da situação em que está o nível de aprendizagem atingido pelo aluno e, 

posteriormente, tirar conclusões da origem de tal resultado. Resultado este pode ser da 

responsabilidade do aluno (responsável por apropriar e assimilar as informações 

transmitidas pelo professor) ou da responsabilidade das estratégias pedagógicas 

implementadas pelo professor. 

Assim, a análise reflexiva e a avaliação do processo E-A são tarefas centrais de cada 

professor. Ou seja, quando o professor analisa os resultados da sua ação, essa 

consciencialização vai desencadear modificações no planeamento e em toda a sua 

intervenção pedagógica, a fim de que haja um ajuste do processo em função das 

“respostas” dos alunos. 

Este conjunto de ideias vai em direção ao que Bento (2006, p.175) defende e referencia 

- toda a avaliação deve ser seguida de um processo de reflexão porque “não é possível 

avaliar os alunos e a atividade pedagógica do professor[separadamente]. E sem controlo 

permanente da qualidade do ensino nenhum professor consegue garantir a eficácia e a 

melhoria da sua prática pessoal”. 

Aranha (2004, p.46), refere que o processo E-A passa pela fase de definição de 

objetivos terminais a alcançar pelos alunos, após um determinado período de tempo, e 

que estes para serem atingidos, devem ser a consequência do sucesso positivo de 

objetivos específicos (intermédios) adquiridos de uma forma sequencial. Ou seja, para 

atingir uma meta de forma harmoniosa, é fundamental repartir vários objetivos a 

alcançar pelo aluno e no final de uma UD atingir o objetivo terminal estipulado. 

Para tal, segundo a mesma autora, é essencial passar pelo momento de AD (apenas de 

caráter informativo) que permitirá conhecer o nível dos alunos face a uma modalidade 

desportiva e posteriormente definir os objetivos, estratégias, metodologias, parâmetros 
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de avaliação, entre outros componentes. Outro momento é a AF, que servirá como 

monitorização do processo de E-A de uma determinada UD e ainda avaliação 

intermédia dos alunos (a contar para avaliação final). Ou seja, permitirá a identificação 

e correção de carências parciais relativas aos objetivos específicos. Por fim, surge a AS, 

que é por norma a que acarreta maior peso ponderativo na avaliação final do aluno, é 

nesta que se tiram as ilações do que se passou ao longo das aulas destinadas à conclusão 

de uma determinada UD. 

Tendo em consideração os diferentes momentos de avaliação no EP e dando seguimento 

ao subponto 3.3.2.1., o estagiário recorreu aos 3 distintos momentos de avaliação que 

permitiram numa fase inicial (AD) identificar o nível em que os alunos/turma se 

encontravam. AF (decorrer das UD´s), orientar, reorganizar o processo pedagógico e 

proceder a uma avaliação contínua dos alunos. No final de cada UD, através da AS, 

saber se os objetivos delineados foram atingidos e o nível de aprendizagem alcançada 

pelos alunos. 

Ainda no subponto 3.3.2.1., foi referido que todas as fases de avaliação foram 

acompanhadas por fichas de registo pré-planeadas para obter uma base de dados sobre o 

desempenho dos alunos/turma.  

3.5.1. Avaliação Diagnóstica 

Esta fase foi, de certa forma, das mais difíceis de todo o processo de avaliação. Embora 

não contabilizasse para a nota final, era a partir dela que todo o processo de E-A se iria 

desencadear podendo comprometer o sucesso ou insucesso da UD, pois é muito difícil 

observar, registar e atribuir valores a alunos que ainda não se sabe bem qual é o seu 

nível de desempenho ou o que são capazes de fazer.  

Como já foi referido no ponto 3.3.2.1, foi criada uma ficha de registo (anexada a cada 

UD) com definição de critérios observáveis baseados no Programa de Educação Física, 

Vol. II, Ensino Básico, 3º Ciclo. Esta fase foi fulcral na elaboração do planeamento 

adequado ao nível da turma. 

As AD´s foram realizadas de 2 formas distintas no que diz respeito aos desportos 

coletivos e aos individuais. Nos desportos coletivos, a metodologia de registo foi o jogo 

onde o professor estagiário pretendeu avaliar os conteúdos técnico-táticos necessários 

para dar corpo a um jogo. Ou melhor, não se avaliou os conteúdos individualmente, mas 
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sim a prestação por equipas (nível global equipa/turma). Assim, cada conteúdo a avaliar 

era classificado com uma escala de: 

0 - Não executa 

1 - Executa mal 

2 - Executa bem 

3 - Executa muito bem 

Este tipo de avaliação criterial permite verificar se a tarefa proposta foi bem realizada e 

se o produto da sua atividade se ajusta às aprendizagens propostas e a realizar. 

Após a análise dos resultados obtidos e conhecido o nível da turma, nas UD´s foram 

elaboradas as respetivas adendas com decisões fundamentadas de ajustamento em 

relação ao que estava definido no Programa de EF. 

Para os desportos individuais, a AD foi feita individualmente e o objetivo foi verificar o 

desempenho global do aluno ao realizar determinadas técnicas que compõem uma certa 

ação. Por exemplo, no caso da ginástica de aparelhos, verificar o nível de prestação na 

abordagem da trave olímpica, salto ao eixo e entre mãos no plinto transversal, bem 

como os saltos no minitrampolim em que foram realizados saltos vela, engrupado, carpa 

pernas afastadas e pirueta. O objetivo era averiguar primordialmente: 

 As chamadas para os saltos no minitrampolim, plinto recorrendo ao reuther e 

entradas na trave olímpica; 

 Prestação em fase aérea (fluidez dos movimentos); 

 Receção (equilíbrio); 

 Na trave olímpica avaliar o comportamento do aluno em cima da mesma 

(equilíbrio, fluidez de movimentos). 

Em cada técnica deu-se uma classificação ao aluno de 0 a 5. Nas fichas de registo foi 

possível analisar o desempenho global do aluno e ainda a média da turma; em anexo às 

UD´s encontravam-se as ponderações que definiam cada classificação. 

A AD serviu como ponto de partida para o delineamento da ação pedagógica, de forma 

a promover o desenvolvimento dos alunos, através de uma progressão contínua. 
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3.5.2. Avaliação Formativa  

Este momento de avaliação permitiu detetar erros no processo E-A e orientar cada aluno 

nas suas caraterísticas particulares nos domínios psicomotor, cognitivo e socio afetivo. 

O objetivo não foi apenas verificar o ponto de situação relativo à prestação motora dos 

alunos, mas também ter uma base de dados relativos aos comportamentos e 

conhecimentos adquiridos pelos alunos, aula após aula, e com isto incluir os mesmos no 

processo de avaliação formativa, tornando-os conscientes da sua evolução ao longo de 

cada UD. 

Quanto ao método de avaliação dos alunos nos 3 domínios (Psicomotor/Cognitivo/e 

Socio afetivo), como já foi referido, o estagiário usou uma ficha de registo em todas as 

aulas, na qual, através de observação direta, se registou os comportamentos dos alunos 

e, no final da UD, contabilizou-se todo o desempenho dos mesmos. Também em cada 

UD era atribuída uma percentagem para cada domínio e esta mesma percentagem era 

somada com os resultados da AS. 

Desta forma, para o domínio psicomotor os alunos eram classificados com nota de 0 

(não faz), 1 (faz), 2 (faz bem) e 3 (Faz muito bem); no final de cada UD, realizava-se a 

soma dos obtidos através da seguinte fórmula: 

                                                                

        á                       

           çã                        

No domínio Cognitivo, os alunos no início de cada UD tinham nota máxima e ao longo 

das aulas por cada resposta errada ou cada desempenho que revelasse desconhecimento 

da tarefa descontava x % (estipulado em cada UD). 

Por fim, à semelhança do domínio anterior, os alunos no domínio socio afetivo 

iniciavam cada UD com nota máxima e por cada comportamento desviante observado 

descontava x%. Assim os parâmetros avaliados foram relativos ao 

COMPORTAMENTO (comportamentos observáveis - reclama, brincadeira, conversa), 

EMPENHO (comportamentos observáveis – não atento, não faz, não coopera, não 

participa) e RESPONSABILIDADE (Comportamentos observáveis – falta injustificada, 

ausência de material, atraso e falta de higiene). 
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A AF permite recolher dados sobre a prestação dos alunos, para além de contribuir 

como fonte de informação para a avaliação final de uma UD, possibilita também a 

reformulação da planificação. Pode ainda ser muito importante na avaliação final dos 

alunos que por algum azar de última instância não tenham tido possibilidade de realizar 

a AS. Assim, todo o percurso do aluno ao longo da UD tendo sido registado pode servir 

como base de dados para atribuir uma classificação.  

A AF deve ser complementar à AS, visto que fornece dados mais completos da 

regularidade da aprendizagem do aluno. 

3.5.3. Avaliação Sumativa 

Segundo Rink (1985), a AS consiste na aferição do nível em que os objetivos 

estabelecidos foram atingidos. Esta avaliação foi realizada no final de cada UD e 

permitiu verificar a progressão dos alunos e o sucesso face às metas estabelecidas no 

início da respetiva UD.  

Tal como foi referido no final do subponto anterior, esta avaliação não deve ser absoluta 

quanto à definição da nota final do aluno, mas sim como um momento formal, rigoroso, 

que deve ser complementada com a AF. Pois, para além de poderem estar sujeitos a 

contratempos que impossibilitem a sua realização do momento de AF, podem também 

estar num clima de maior tensão emocional e não conseguirem dar o seu melhor ou 

estar num estado em que a instabilidade emocional interfere com o raciocínio (o 

professor estagiário identifica-se muito com este estado emocional, por isso, tentou ter 

em consideração este ponto). Por isso, se o professor tiver registado todo o percurso do 

aluno ao longo da UD, a probabilidade de atribuir uma classificação mais justa será 

maior. 

A AS consistiu na avaliação prática e teórica, com a avaliação teórica pretendeu-se 

avaliar os conhecimentos relativos aos aspetos formais (regras, dimensões de espaços 

desportivos, marcos importantes entre outros) inerentes às modalidades desportivas 

lecionadas e aquela incidiu sobretudo sob a forma de teste escrito, no 2ºperíodo, e prova 

oral, no 3º período. 

Quanto à avaliação prática das habilidades motoras, o estagiário definiu os 

comportamentos motores a observar para uma mais fácil análise e registo do 
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desempenho revelado pelos alunos. Assim, a avaliação consistiu na observação e no 

registo com a seguinte simbologia: 

 + (realiza muito bem o critério observável - soma o valor total em 100% da 

ponderação do critério de êxito); 

 + ou – (realiza o critério observável de forma razoável, apresentando alguns 

erros - soma 50% da ponderação do critério de êxito); 

 - (não realiza a tarefa ou não consegue executar a tarefa – não pontua). 

Nos desportos coletivos, os alunos eram avaliados através de formas básicas de jogo: 

através do jogo 3x3 ou 4x4, pois foi a formação aconselhada pelo professor orientador 

cooperante por ser o método que se adequa melhor ao nível dos alunos. A avaliação 

incidiu sempre nas componentes técnico-táticas, pois uma sem a outra não é possível o 

desencadeamento do jogo. Assim, como metodologia de registo da observação, em cada 

jogo, cuja duração era de 10 a 15 minutos, registava-se a prestação do aluno. 

Nos desportos individuais, a avaliação incidiu na maior parte das vezes no processo 

(qualidade técnica do movimento). No atletismo, nomeadamente nas vertentes salto em 

comprimento e corrida de velocidade, achou-se pertinente adicionar o produto 

(resultado) ao critério de avaliação, pois com o decorrer das aulas o professor estagiário 

verificou alguns alunos com execução técnica não muito favorável, mas que mesmo 

assim atingiam resultados satisfatórios. Ainda no salto em altura, foi feita uma pequena 

adaptação para avaliar também o produto, considerando apenas se o aluno transpunha a 

altura mínima da fasquia. 

Como já foi referido no subponto ET, houve um caso a requerer especial atenção no que 

diz respeito à avaliação. O aluno João Vieira, pelos motivos apresentados, não 

participou nas aulas práticas e consequentes avaliações práticas, mas foi sujeito a 

relatórios de todas as aulas (apresentar no trabalho final) e ainda tinha de estar presente 

nos momentos de instrução e também era sujeito a todas as questões surpresas 

colocadas nas aulas. 

3.5.4. Parâmetros e Ponderações da Avaliação 

A avaliação da disciplina de EF teve em conta alguns aspetos específicos que 

necessitam de ser esclarecidos faseadamente.  
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Em 1º lugar, relativamente às ponderações por modalidade, cada uma não teve o mesmo 

“peso” na avaliação final. Ainda é de referir que o domínio socio afetivo devido às suas 

caraterísticas, não foi um domínio suscetível de ser avaliado de forma formal para os 

alunos. Estes foram avaliados de forma individual ao longo das aulas, de forma 

contínua, procurando-se registar na grelha de avaliação formativa toda a conduta dos 

alunos em cada período letivo. Para tal, nas fichas de registo de cada UD eram 

registados os comportamentos dos alunos e no final de cada período fazia-se a junção de 

todo o processo do aluno. Finalizando este caso específico, em cada período, o domínio 

socio afetivo tinha como peso na nota global 15% em relação às restantes UD´s 

lecionadas. 

Partindo para a ponderação relativa às percentagens por UD (modalidade lecionada), no 

1º período, o voleibol (15%), o futebol (15%), a ginástica (25%), atletismo – vertente 

corrida de velocidade (15%) e aptidão física (15%). No 2º período, o basquetebol 

(20%), a ginástica de aparelhos (25%), atletismo – vertentes salto em comprimento e 

corrida de estafetas (20%) e aptidão física (20%). Por fim, no 3º e último período, a 

ponderação foi: para o andebol (30%), atletismo – vertente salto em altura (35%) e 

aptidão física (20%) 

Todas estas ponderações foram estipuladas juntamente com o professor orientador no 

início do ano letivo e assim se mantiveram até ao término do mesmo. 

Relativamente às ponderações por cada UD, posteriormente surgia a nota final do aluno 

em cada modalidade. Como já foi referido, ao longo do presente relatório, no 1º 

período, o professor orientador foi quem definiu o processo pedagógico, no qual as 

ponderações também foram tidas em conta. 

Relativamente às ponderações propriamente ditas, o domínio psicomotor por cada UD 

valia 70%, sendo 50% para a avaliação prática e 20% para a avaliação continua. 30% 

para o domínio cognitivo em que 10% eram para as questões dirigidas nas aulas e 20% 

para o teste teórico. 

Quanto a estas ponderações, seria mais aconselhável dar mais alguma relevância (peso 

em %) à avaliação contínua relativa ao domínio psicomotor para ir ao encontro da ideia 

apresentada no subponto 3.5.2. de que o aluno pode ter algum azar que o impossibilite 

de realizar a AS e assim se possa recorrer ao progresso do aluno ao longo das aulas. 
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Também seria mais relevante se se desse mais ênfase ao aumento do valor no domínio 

cognitivo em relação ao psicomotor, ou seja, ao invés de atribuir 70% ao D. Psicomotor 

e 30% ao cognitivo, dar-se-ia 40% ao cognitivo e 60 ao psicomotor. 
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4. Outras tarefas e atividades desenvolvidas na Escola 

4.1. Ação de informação “Treino de Força e Funcional no Processo de 

Emagrecimento em Crianças do 3º Ciclo” 

A realização de uma Ação de Informação foi uma das tarefas obrigatórias no período de 

Estágio Pedagógico. Assim, o professor estagiário achou relevante dirigir a ação de 

informação aos professores de EF da EBI da Maia, abordando o tema “Treino de Força 

e Funcional no Processo de Emagrecimento em Crianças do 3º Ciclo” que se realizou a 

29 de maio de 2017, entre as 16h30 e as 18h30 (16h30 às 17h30 sessão teórica e das 

17h30 às 18h30 sessão prática). 

Segundo o estagiário o referido tema surgiu no decorrer de algumas conversas com os 

professores do departamento onde se chegou à conclusão que a preocupação 

relativamente aos casos de obesidade na escola era bastante presente, mas os programas 

existentes eram insuficientes para o combate desta situação alarmante. Para além das 

aulas de EF propriamente ditas (que são insuficientes para o combate à obesidade 

devido aos recursos temporais), apenas o gabinete de nutrição era o único fator extra 

que ia ao encontro do combate à obesidade. Ou seja, o professor estagiário verificou que 

na escola muito pouco se fazia para promover o gosto pela prática de exercício físico 

por parte das crianças com sobrepeso, eram feitas muitas atividades extracurriculares 

abertas a toda a comunidade estudantil, mas havia de certa forma constrangimentos que 

excluíam inconscientemente alguns grupos específicos de alunos, neste caso crianças 

com índices de obesidade. 

Também ao falar sobre metodologia de treino para este grupo de alunos, verificou-se 

alguma desatualização de conhecimentos e ausência de oferta de atividades extra 

curriculares que permitissem às crianças com o problema em questão terem 

oportunidade para participar em atividades desportivas adaptadas. Também no decorrer 

da abordagem a esta problemática surgiu por iniciativa do professor estagiário o projeto 

“Queimar Gordurinhas Corporais” de que se falará mais concretamente no subponto 

4.2. 

Foi a partir dos motivos acima referidos que surgiu com maior realce a importância 

desta temática para a AI - a do treino de força e funcional no processo de 

emagrecimento da criança com sobrepeso e mesmo, melhorar todas as CM 

Condicionais e as Coordenativas. Ou seja, num processo de emagrecimento não 
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devemos apenas nos focar no aspeto resistência aeróbica inerente à CM condicional, 

mas também na força, flexibilidade e velocidade e também nos aspetos que melhorem 

as CM coordenativas (orientação espacial, equilíbrio, ritmo, diferenciação cinestésica e 

reação). Tudo isto permitirá uma menor monotonia dos processos de treino e tornará 

com certeza a criança mais completa em termos motores. 

Inicialmente, o estagiário pretendeu alargar esta ação de informação para toda a 

comunidade escolar e ainda pais e encarregados de educação no sentido de sensibilizar e 

mostrar a existência de muitas alternativas, mas nas várias tentativas de solucionar 

problemas relativos ao espaço e horário oportuno para todos, teve de dirigir a mesma 

apenas aos professores do departamento. 

Perante a carência de políticas que promovessem os hábitos saudáveis de vida nas 

crianças desde a infância, com a temática deste invento o professor estagiário pretendeu 

contribuir para o enriquecimento do conhecimento dos professores de EF, no que diz 

respeito às metodologias de treino para o combate à obesidade nas escolas. 

Nesta ótica, foi fundamental esclarecer alguns aspetos específicos inerentes ao tema 

através de um enquadramento teórico geral baseado em informação credível (artigos 

científicos, revistas, teses, entre outros) e, em seguida, focar a atenção na 

particularização do público-alvo (Obesidade em alunos do 3º ciclo – Puberdade). 

Seguidamente, procedeu-se a metodologias de treino não só no processo de 

emagrecimento, mas também no melhoramento das CM Condicionais e Coordenativas, 

exemplificando alguns exercícios e mostrando a relevância dos mesmos no processo de 

emagrecimento e alfabetismo motor. 

Indo ao encontro do parágrafo anterior, em primeiro lugar abordaram-se os temas: 

 Atividade física para combate à obesidade 

 Capacidade Motoras Coordenativas 

 Capacidades Motoras Condicionais 

 Treino de Força em Circuito no processo de emagrecimento 

 Treino de Força em crianças púberes (3ºCiclo) 

 Caraterização do desenvolvimento dos jovens e etapas de formação 

 Estratégias e metodologias de programação de treino 
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 Sugestão de sessão de treino na escola EBI da Maia (de acordo com os recursos 

existentes) – parte prática 

 Exercícios a aplicar para estimulação de todas as capacidades motoras – prática. 

Como forma de reflexão e melhor consciencialização dos pontos críticos deste evento, o 

estagiário realizou um relatório reflexivo e justificativo dos procedimentos adotados. 

4.1.1. Conceção/Projeto 

Nesta 1ª fase do projeto foi seguido o procedimento aconselhado pela Orientadora de 

estágio Professora Doutora Ágata Aranha, de que não seria necessário realizar um 

documento único e exclusivamente para este efeito. Desta forma, os parâmetros que esta 

fase requer, ficaram subentendidos no documento teórico da ação de informação, onde 

na capa do mesmo está identificado o público-alvo, e na parte introdutória ficaram 

estabelecidos a justificação do tema baseada numa breve pesquisa de literatura para 

mostrar a pertinência do tema escolhido e os objetivos pretendidos com a AI. Ainda 

para melhor divulgação e mais esclarecimento sobre o evento, o estagiário realizou um 

cartaz com a finalidade de dar a conhecer o programa do evento, ou seja, informações 

relativas à temática da AI, aos temas a abordar, o dia, hora e local, a população alvo, o 

preletor e os contactos. 

4.1.2. Elaboração do documento teórico (Manual de Apoio) 

Como já foi referido acima, estando definido e justificado o tema, o professor estagiário 

achou pertinente realizar uma busca de informação credível, científica para fundamentar 

de forma justificada e clara todos os conteúdos abordados para, posteriormente, 

assegurar com justificações comprovadas na fase de debate e acima de tudo transmitir o 

conhecimento mais recente e adequado possível ao público-alvo. 

De salientar, que para além da pesquisa na internet, muitos documentos foram 

facultados nas diversas cadeiras da licenciatura e 1º ano de mestrado que se tornaram 

muito úteis para o desenvolvimento do documento de apoio. O mesmo professor 

aproveitou para referenciar quais as principais disciplinas abordadas em tempos de aulas 

na universidade que foram cruciais para este efeito: 

Licenciatura: 

 Desenvolvimento Humano; 

 Desenvolvimento Motor; 

 Fisiologia; 
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 Neurociências; 

 Teoria e Metodologia de Treino; 

 Condição Física e Saúde. 

Mestrado: 

 Ética; 

 Psicologia; 

 Teoria da gestão curricular. 

Este mesmo documento serviu como manual de apoio para os participantes da AI na 

qual se facultou o mesmo através de correio eletrónico, recomendando ainda que se 

fizesse uma leitura do mesmo. 

4.1.3. Preleção/Realização da Ação de Informação 

No que diz respeito à formação propriamente dita, esta obteve um feedback positivo 

através do qual se verificou que os objetivos foram alcançados. Para apresentar os 

conteúdos no 1º tempo, o professor estagiário elaborou um documento no programa 

PowerPoint que serviu de guia para transmissão dos conteúdos. 

Neste processo, poderia ter sido melhorada de certa forma a dinâmica de apresentação 

dos diapositivos. Poder-se-ia ter colocado hiperligações, animações esquemáticas e 

promover uma maior participação do público através do questionamento antes da 

apresentação das respostas. Ou seja, quando o estagiário passava os diapositivos em 

esquema, este era automaticamente apresentado na sua totalidade, mas como alternativa 

para cativar mais a atenção e participação dos participantes, poder-se-ia apresentar 

como uma construção gradual, tópico a tópico, e por fim ficar o esquema completo. Os 

vídeos, também poderiam ser uma forma de apresentar mais motivante. Quanto à 

formatação do PowerPoint, este parâmetro foi o adequado, houve um bom contraste 

entre o fundo e letras, apenas se recorreu a texto corrido para citar alguns conceitos com 

base em autores. Os restantes diapositivos foram constituídos por esquemas, tópicos, 

entre outros. 

Ainda relativamente à estruturação dos conteúdos, o estagiário tentou criar uma 

sequência lógica de apresentação para ir dando sentido ao que iria ser apresentado a 

seguir. Desta forma, na parte introdutória foi apresentada a problemática do tema; ao 

longo de toda a apresentação foram expostos, discutidos conceitos de forma a conduzir 

toda a informação em direção a respostas conclusivas relativamente ao problema 
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inicialmente apresentado. Assim, o problema primordial apresentado foi o facto de 

existirem casos de obesidade na EBI da Maia e não haver políticas de combate à mesma 

e, no final, foi apresentada uma possível proposta/solução para responder a esta 

problemática. Neste caso específico foi o projeto em que o professor estagiário foi 

pioneiro/autor “Queimar Gordurinhas Corporais”. 

Na parte final da apresentação, o estagiário colocou a possibilidade de discussão e 

esclarecimento de dúvidas durante as quais foram colocadas algumas questões por parte 

de alguns intervenientes tendo-se conseguido satisfazer as dúvidas dos mesmos. 

No decorrer da sessão de esclarecimentos foi levantada uma questão muito pertinente. 

Esta incidiu sobre como se poderia implementar os métodos de treino em contexto de 

aula já que o tempo é reduzido. Como resposta, o preletor referenciou novamente que os 

programas de perda de peso devem incluir sessões diárias, durante toda a semana e que 

apenas as aulas não seriam possíveis por vários fatores. O ideal seria a elaboração de 

políticas internas à escola em que se promovessem mais horas para atividade física 

extracurricular. Como resposta à questão, propôs-se que pelo menos nos últimos 20 

minutos das aulas de blocos de 90 minutos se realizassem exercícios em circuito, 

conforme os protocolos apresentados. 

No que diz respeito à postura e atitude do preletor, no início sentiu algum nervosismo 

que acabou, de certa forma, por interferir na transmissão de informação, principalmente 

na parte introdutória da apresentação. Com o decorrer da mesma, o mesmo individuo 

foi-se sentindo mais à vontade, procurando colocar questões sobre os temas, recorrendo 

a exemplos práticos para esclarecer certos conceitos e metodologias. 

Na sessão prática, realizada no exterior, foram apresentados e montados alguns 

exemplos de exercícios para se fazer em circuito, estações e ainda como recorrer aos 

recursos inerentes à escola e planear alguns jogos. 

4.1.4. Balanço/Análise Crítica  

O preletor de forma a poder obter informação de caráter crítico e construtivo, achou 

pertinente recorrer a um pequeno questionário que foi preenchido no final da AI pelos 

participantes. Aquele foi constituído por perguntas fechadas, do tipo escala única, para 

aferir o grau de pertinência do tema da ação de informação e ainda uma pergunta aberta 

a fim de receber informação mais diversa que no futuro pudesse contribuir para uma 
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melhor realização em eventos deste género. Sendo assim, após uma análise dos mesmos 

o estagiário concluiu que o grau de pertinência do tema bem como a sua utilidade na 

vida profissional dos participantes foi de boa a muito boa. Todos os participantes 

consideraram que esta ação de informação deveria ser alargada a outras escolas e 

entidades. 

Quanto às respostas abertas, através das quais se pretendia obter mais alguma 

informação diversificada com a finalidade de melhorar tanto os métodos de 

apresentação, a postura e mesmo os conteúdos abordados, as informações retiradas 

foram de índole positiva. 

Mais tarde, numa das reuniões com o Orientador Cooperante, o professor estagiário foi 

alertado para alguns cuidados na apresentação, já que houve um momento em que 

estava a apresentar conceitos considerados básicos e fáceis e, presumindo que todos os 

professores tinham conhecimento deles, ia “transpor” estes mesmos diapositivos. O 

professor aconselhou a voltar atrás e a apresentá-los. Mais tarde, chamou-o à razão 

dizendo-lhe que se deve sempre apresentar todos os conteúdos porque pode haver 

esquecimento/desconhecimento por parte dos participantes nas formações. Ainda referiu 

que poderia ter usado outros recursos para apresentar e explicitar os conteúdos, tais 

como quadro, vídeos, imagens, entre outros. 

Em modo de finalização, o estagiário propôs a continuação do projeto das “gordurinhas 

corporais” nos próximos anos letivos. 

4.2. Projeto “Queimar Gordurinhas Corporais” 

Pelos motivos apresentados no subponto 4.1. (AI), surgiu por iniciativa do professor 

estagiário a elaboração de um projeto que respondesse à carência de atividades 

extracurriculares direcionadas para alunos com problemas de excesso de peso. 

Nesta ótica, apresentou-se um documento teórico com vista a apresentar o projeto ao 

conselho executivo e torná-lo exequível e prático. Assim, para aprovação e autorização, 

este documento conteve informações relativas à temática para haver uma maior 

sensibilização, à justificação da existência do respetivo projeto, aos objetivos, 

metodologias, estruturação das sessões de treino e algumas atividades. O estagiário 

realça que o referido projeto foi instantaneamente aceite por toda a comunidade escolar 

e visto com muito agrado. 
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Quanto à sensibilização, com base em documentos científicos, falou-se da problemática 

da realidade da obesidade em Portugal e na escola, nas consequências (doenças, fatores 

económicos, etc) associadas à mesma e da ausência de políticas que combatam este 

problema na escola. 

No seguimento do parágrafo anterior, inclui-se a justificação de suporte ao projeto que 

se pretende levar avante. O Ministério da Educação (2001) define que devia haver 3 

estímulos semanais de Educação Física para haver efeitos positivos ao nível da melhoria 

da Aptidão Física. Armstrong (1998) reforça ainda que a duração de cada estímulo 

semanal deve ser no mínimo de 30 minutos de atividade física moderada a vigorosa. 

Segundo o professor estagiário, o que acontece na realidade é que não se tem em 

consideração estas diretrizes, por “imperfeição” das políticas/programas educativos. 

Neste caso, foi destacado o reduzido volume de recursos temporais (horário) para a 

disciplina de EF, em que não se tem em consideração as tarefas organizacionais das 

aulas. Ou seja, o tempo que os alunos demoram para equipar/tomar banho no balneário, 

diálogo entre professor e turma no sentido de resolver problemas de disciplina, 

instrução sobre os conteúdos a abordar, organização dos espaços para as tarefas motoras 

não são tidos em conta. Estes são alguns fatores inerentes às aulas, que não podem ser 

dispensáveis para o desenrolar das mesmas e, como é óbvio, o tempo disponível para a 

prática de atividade física fica reduzido, tornando impossível ir ao encontro do que 

Armstrong defende. 

Contudo, o estagiário propôs que se disponibilizasse um bloco de 90 minutos (onde 

estará incluído o tempo gasto no balneário para equipar e o banho) que se dedique 

apenas à atividade física e sensibilização para hábitos de vida saudáveis com os alunos. 

Com o projeto/sessões de atividade física extracurricular o estagiário pretendeu reduzir 

os casos de Obesidade para parâmetros de pré-obesidade ou mesmo normais e impedir o 

desenvolvimento de casos de IMC de pré-obesidade para obesidade. Assim, alguma 

coisa seria feita para ir ao encontro das políticas estabelecidas pelo ME. 

Como metodologias apresentaram-se as seguintes ações a desenvolver para mostrar a 

viabilidade do projeto: 

 Foi elaborada uma autorização para que os pais aprovassem a participação dos 

alunos; 
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 Sensibilização dos diretores de turma para que incentivassem os alunos a 

participar no projeto; 

 Os participantes seriam todos os alunos da EBI da Maia, cujos resultados das 

medições/cálculo de IMC estão acima dos normais; 

 Proposta para que se realizassem as sessões de atividade física nos blocos 

destinados às Atividades Desportivas Escolares; 

 Sessões de atividade física faseadas, no sentido de os alunos terem oportunidade 

de realizarem atividade física do tipo aeróbio e anaeróbio (recurso ao peso 

corporal e equipamentos adequados), também teriam oportunidade de 

exercitarem tarefas que melhorassem as capacidades motoras coordenativas; 

 Os alunos trabalhariam em grupo, onde realizariam circuitos de força, 

resistência, coordenação, agilidade, reação, entre outros; 

 De forma a motivar os alunos/grupos, as atividades foram de caráter 

competitivo; 

 Realização de Medição de IMC periódicas e estipulação de metas de fácil 

alcance, para que os alunos sentissem a produtividade deste projeto; 

 O Bloco de 90 minutos onde se encaixam as ADE´s foi onde se encaixaram as 

sessões destinadas à atividade física. Para além deste bloco, o estagiário propôs 

mais uma sessão de 50 minutos aos sábados entre as 16h30 e as 18h (encaixar os 

50 minutos dentro do período estabelecido); 

 Início do projeto no dia 12 de Janeiro de 2017 e final dia 8 de Junho de 2017 

(total 20 sessões de 90 minutos). 

A estrutura base das sessões de exercício físico com os meninos do projeto “Queimar 

gordurinhas corporais” centrou-se no período de: 

 Aquecimento – corrida moderada com curtos aumentos de intensidade e 

introdução de variantes no sentido de ativar o sistema muscular 

(Aproximadamente 10 minutos); 

 Estimulação resistência aeróbica - corrida contínua até 15 minutos (percurso 

da milha, pavilhão, qualquer espaço); 

 Circuitos de força (Estimulação de força e CM Coordenativas) em grupos, 

respeitando os protocolos (tempos de execução e de recuperação) 15 minutos. 

Ou estações de caráter competitivo entre grupos (integrar os mesmo exercícios 
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realizados em circuito). Atividades Livres – dar 3 opções em que os alunos, em 

grupo, tenham de escolher (ténis, futebol, voleibol, jogos lúdicos entre outros); 

 Fase Final – sessão de relaxamento e flexibilidade. 

Em modo de balanço, foram realizadas 20 sessões com um máximo de 7 alunos 

presentes e mínimo de 2. O professor estagiário realça uma baixa adesão de alunos, pois 

dos 32 alunos alistados para fazer parte deste projeto, apenas 8 participaram nas sessões, 

uns mais assíduos que outros. 

De acordo com o controlo e análise feita das presenças, autorizações, verificou que dos 

32 alunos alistados, apenas 18 tiveram autorização pelos encarregados de educação e 

ainda houve 3 casos em que os encarregados de educação autorizaram, mas os diretores 

de turma não o permitiram em virtude de os alunos terem que ter presenças nas oficinas 

e apoios a outras disciplinas. Dos restantes alunos não foi recebida qualquer 

autorização. 

Com este facto, concluiu que há muita falta de sensibilidade dos próprios professores da 

escola que continuam dando mais ênfase aos resultados das suas disciplinas, face à 

saúde dos alunos e ainda algum desinteresse dos próprios encarregados de educação. 

O feedback obtido a partir dos próprios alunos que participaram foi muito positivo, 

porque no final do ano gostariam que se continuasse com este projeto e ainda alegaram 

que deviam ter mais tempo na escola para poderem ter este tipo de “aulas”. 

4.3. Atividades extra curriculares dentro da escola 

Durante o ano letivo, houve alguns eventos e atividades que fazem parte do plano anual de 

atividades, nos quais o professor estagiário participou de forma direta para o 

desenvolvimento dos mesmos. Todos os eventos estão em relatório e ainda se juntou uma 

declaração assinada pelo conselho executivo, coordenador de departamento de educação 

física e orientador cooperante do estágio que serve como comprovativo da sua participação 

ativa nos mesmos. 

Assim, abaixo, segue por ordem cronológica os eventos em que o professor estagiário 

participou: 

Atividade desportiva e lazer na receção dos alunos na abertura do ano letivo - No dia 14 de 

Setembro de 2016, para receção dos alunos foram improvisados jogos no pavilhão com a 

finalidade de dar as boas vindas aos alunos e acima de tudo dar a conhecer os espaços 
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desportivos aos mais novos. Neste sentido, ficou atribuída a responsabilidade ao professor 

estagiário de conduzir/orientar alguns grupos de alunos em algumas estações, tais como a 

do basquetebol e voleibol. Este evento teve um impacto positivo, pois foi a primeira 

abordagem real que o professor estagiário teve perante grupos de alunos, o que fez com 

que se sentissem as primeiras emoções e a necessidade de controlá-las a fim de haver uma 

intervenção emocional controlada. 

Corta-Mato/Mega Sprinter e Mega Salto FASE ESCOLA - Este evento que contemplou três 

vertentes decorreu no dia 11 de Novembro de 2016. O professor estagiário participou 

ativamente nas três competições distintas, tendo ficado responsável por organizar alguns 

grupos; explicar como iriam decorrer os exercícios e ainda registar dos resultados. Posto 

isto, aquele disponibilizou-se para fazer o tratamento dos resultados e atribuir as 

classificações de todos os alunos. Esta colaboração foi muito pertinente, pois permitiu a 

consciencialização dos procedimentos inerentes a uma organização e à logística de eventos 

escolares. 

Atividade Desportiva de Encerramento do 1º Período - No dia 19 de Dezembro de 2016, 

como atividades desportivas de encerramento do 1º Período, o departamento decidiu ceder 

ao desafio proposto pelos alunos e funcionários em disputar um jogo de voleibol 

Professores contra Alunos e Funcionários, no qual também houve a participação do 

professor estagiário. Este tipo de participações são muito importantes, pois são onde os 

professores são vistos como exemplo/modelo das formas jogadas, atitude e transmissão de 

valores inerentes ao desporto, por isso, nesta participação tentou-se mostrar grande fair-

play, boa disposição e, claro, boa execução técnica. 

Atividade Desportiva de Encerramento do 2º Período - Em modo de encerramento do 2º 

período estava definido no PAA para as datas de 30 e 31 de Março de 2017 a realização da 

Maratona de Futsal entre equipas mistas. Neste torneio o professor estagiário esteve 

responsável por elaborar o organograma de jogos, juntamente com o professor Rodrigo 

Macedo (orientador cooperante) e ainda esteve na mesa de secretariado onde cronometrava 

o tempo e fazia o registo das equipas vencedoras/derrotadas sendo esta última tarefa feita 

por turnos. 

Atividades Desportivas nas provas de aferição - Nos dias 8 e 12 de Junho realizaram-se 

provas de aferição na escola. Como houve turmas que não foram sujeitas às ditas provas, o 

departamento de educação física ficou incumbido de organizar atividades no pavilhão a 
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fim de ocupar os alunos. Neste sentido, estas atividades tiveram início às 9h00 e 

encerramento às 12h00. No dia 8, como equipa responsável para além do professor 

estagiário esteve o professor Rodrigo Macedo e no dia 12 estiveram os mesmos 

responsáveis do 1º dia e os professores André Faustino e Carolina Matos. 

Para realizar as atividades, o pavilhão foi dividido em 4 estações: a secção de basquetebol, 

de badminton, de voleibol e de saltos no minitrampolim. 

4.4. Atividades fora do meio escolar 

Tal como no ponto anterior, houve a participação direta do professor estagiário em 

todos os eventos desportivos em que a escola esteve presente, tendo aquele 

acompanhado os alunos nos seguintes eventos: 

Corta-Mato (FASE ILHA) - No dia 11 de Janeiro de 2017, foi atribuída ao estagiário a 

responsabilidade de acompanhar os alunos selecionados ao evento Corta-Mato fase ilha 

que se realizou no Estádio de São Miguel e imediações. Como equipa responsável para 

além deste, o professor Pedro Teixeira e Nuno Pinheiro também acompanharam os 

alunos. Como tarefas acompanhou os alunos a fim de conhecer o percurso e dar alguns 

conselhos para realizarem a prova com mais eficiência. Também acompanhou os alunos 

no transporte de autocarro até a casa. Neste saímos da escola rumo ao estádio às 12h30 

e o regresso a casa, após deixar os alunos todos nas suas freguesias, deu-se, pelas 19:00 

h, com a chegada à escola. 

Mega Salto e Mega Sprinter (Fase Ilha) - No dia 25 de Janeiro de 2017, foi atribuída 

ao estagiário a responsabilidade de acompanhar os alunos selecionados ao evento Mega 

Sprinter e Mega Salto - fase ilha, que se realizou no complexo desportivo da Escola 

Secundária das Laranjeiras, em Ponta Delgada. A equipa responsável foi formada pelo 

estagiário e pela professora Carolina Matos que também acompanhou os alunos. Como 

tarefas, para além de acompanhar os alunos no autocarro, foi feito o aquecimento e 

dados alguns conselhos para realizarem a prova com mais eficiência. Também o 

regresso dos alunos no transporte de autocarro até casa esteve a cargo da mesma equipa. 

Neste evento saímos da escola rumo ao estádio às 12h30 e chegámos à escola pelas 

19:45 h. após deixar os alunos todos nas suas freguesias . 

Jogos Desportivos Escolares na Escola Secundária de Vila Franca do Campo - Nos 

dias 26, 27 e 28 de Abril de 2017, decorreu um evento, os Jogos Desportivos Escolares, 

nos quais participaram as escolas de Nordeste, Povoação, Vila Franca e Maia. Neste 



78 
 

evento, para além dos jogos, todos os envolvidos pernoitaram na escola Secundária de 

Vila Franca do Campo. Como tarefa e responsabilidade tivemos de conduzir os alunos 

para os espaços destinados às competições e ainda dar o aquecimento e as linhas 

orientadoras para as melhores prestações possíveis. Ainda neste evento, houve uma 

aluna que se magoou e o professor estagiário acompanhou-a na ida ao hospital, durante 

a noite, pois no decorrer da ceia este pediu à aluna para ver o seu pé e verificou que o 

mesmo tinha um edema significativo. 

Todos estes eventos tiveram um impacto positivo na formação, pois despertou a 

consciencialização de vários fatores inerentes à logística organizacional que incube a 

quem é responsável por sair com crianças para fora do ambiente escolar. Neste sentido, 

todo o processo de preparação dos alunos para o evento, que vai desde o treino, ensino 

de regras, métodos de seleção, autorizações de saída da escola, e ainda já em contexto 

fora da escola desenvolver estratégias para controlo e orientação dos alunos, favoreceu 

ainda mais a experiência do professor estagiário e a sua integração como um elemento 

ativo e responsável na escola e no grupo. 

4.5. Reuniões 

Abaixo seguem as diversas reuniões nas quais o estagiário esteve presente: 

Reuniões de Departamento de Educação Física e Educação Musical - Até à data do dia 

13 de Junho de 2017, foram realizadas oito reuniões. Destas, o professor estagiário esteve 

presente em 6 reuniões. A primeira reunião foi no dia 7 de Setembro. A não comparência a 

esta deveu-se ao facto de ainda estar ao abrigo de um contrato de trabalho de verão; e a 

outra ausência, cujo motivo o professor estagiário não recorda, deu-se a 13 de Março de 

2017. 

Nas 6 reuniões em que esteve presente as suas intervenções recaíram, na maior parte das 

vezes, em assuntos ligados ao projeto “Queimar Gordurinhas Corporais” e acerca das 

organizações dos eventos a realizar. As convocatórias com as respetivas ordens de 

trabalhos das reuniões em que esteve presente estão na subpasta reuniões. 

Reuniões com Orientador Cooperante de estágio - Para além das pequenas reuniões de 

aproximadamente 10 minutos após cada aula lecionada em que se debateu e faz-se um 

pequeno balanço do que correu bem e do que correu mal, às 5ª feiras, entre as 10h30 e as 

12h00, reuníam-se na sala de professores ou de diretores de turma para abordar temas 

diversos relacionados não só com as aulas, mas também com aspetos burocráticos e outros, 
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nomeadamente problemas de direção de turma, problemas de indisciplina de alunos, 

insucesso de alguns alunos e quais os procedimentos a ter em conta para contornar estes 

mesmos problemas, tais como, envio de notificações aos encarregados de educação e como 

abordar o problema com os mesmos. Assim, foram realizadas num total 36 reuniões, à 

quinta-feira, e ainda mais 2 realizadas nos dias 9 de Setembro de 2016 e 12 de Junho de 

2017. 

Este tipo de reuniões contribuíram para a consciencialização de que o ensino não é apenas 

planear-lecionar-refletir, é também um conjunto de outros fatores que se direcionam para a 

educação dos alunos, tais como, sinalização de alunos com dificuldades de aprendizagem, 

integração social, problemas comportamentais e tentativas de encontrar estratégias para 

orientar os mesmos na inclusão de um ensino dito normal. 

Desta forma, para o estagiário, acompanhar o Orientador foi uma iniciativa que ajudou na 

aprendizagem e compreensão da função pedagógica do DT em contexto escolar. Concluiu 

que o DT assume enorme responsabilidade em todo o processo educativo, pois é a partir 

dele que se estabelece uma ligação entre todos os intervenientes do processo de E-A 

(alunos, professores, pais, funcionários), para além do mesmo ter de ser capaz de realizar 

tarefas administrativas (registo de faltas, coordenar e preparar reuniões, coordenar 

sumários, entre outros) e conhecer a realidade particular de cada aluno. 

Neste ponto, o professor estagiário não se devia ter focado apenas nos aspetos de direção 

de turma do seu orientador, mas também nos aspetos da direção de turma do 8ºC, pois foi 

nesta turma que decorreu a maior parte do estágio pedagógico e, assim, provavelmente 

poderia ter tido ainda melhores abordagens com esta mesma turma. 

Reuniões de Direção de Turma - Até à data do dia 13 de Junho de 2017, o professor 

estagiário esteve presente em 3 reuniões de direção de turma, das quais 2 pertencentes à 

turma do 8ºC, onde lecionou durante o ano letivo e a 1 reunião da direção de turma do seu 

orientador cooperante, o 7ºA. Todas estas reuniões foram relativas à confirmação das notas 

a atribuir aos alunos. Nas reuniões de 8ºC a intervenção que teve foi para justificar o facto 

de ter dado negativa a um dos alunos. 

Pôde concluir que os objetivos para incluir os alunos no quadros de honra se refletem na 

atribuição de níveis. Neste sentido, foi muito importante ter tudo registado em suporte 

papel e digital, nomeadamente aspetos relacionados com os comportamentos dos alunos 
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nas aulas, para ter uma boa fundamentação nas decisões avaliativas. Esta problemática vai 

ao encontro do que refere Luckesi (2002) ao dizer que a avaliação que se implementa na 

escola é aquela onde as notas são usadas para comparar desempenhos e não objetivos que 

se deseja atingir. 

4.6. Tutorias 

A tutoria visa elevar a qualidade do processo educativo, dar atenção personalizada aos 

problemas que estimulam o desempenho e o rendimento escolar dos alunos e melhorar 

as condições de aprendizagem e desenvolvimento de valores, atitudes, hábitos e 

métodos de estudo, contribuindo deste modo para a integridade dos domínios da 

formação pessoal, social e académica dos alunos. As tutorias são atribuídas aos alunos 

identificados como alunos de risco ou para os repetentes. Cada tutoria abrange entre 1 e 

4 alunos e funciona nas horas da área de cidadania. 

O professor estagiário participou em oito tutorias, como acompanhante do professor 

orientador que tinha a seu cargo 3 alunos do 7ºD. Nestas sessões, o objetivo era 

verificar se os alunos cumpriam as tarefas diárias, organização dos cadernos, 

comportamento dos mesmos e ajudá-los a ultrapassarem as dificuldades. 
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5. Reflexão Final e Perspetivas Futuras 

Em modo de encerramento do presente relatório que reflete o percurso do estágio, 

pretende-se, neste ponto, deixar algumas conclusões relativas a esta primeira 

experiência e abordagem vividas como professor, neste caso de Educação Física. 

Com o Estágio Pedagógico, o professor estagiário teve oportunidade de compreender 

não só o processo de Ensino-Aprendizagem, mas também a organização da Escola, 

permitindo-lhe que se inteirasse do papel desempenhado pelo professor de Educação 

Física no seio de toda a comunidade escolar, bem como o meio na qual se insere. 

Aprendeu ainda a identificar e a reconhecer as suas dificuldades e lacunas, aceitando as 

críticas e opiniões de forma construtiva, construindo, assim, um ciclo de melhoria 

continua. Desta feita, o sentimento foi muito positivo face a esta fase do 2ª ciclo de 

ensino académico. 

Lecionar a turma do 8ºC deu-lhe a possibilidade de vivenciar as mais variadas situações. 

Perante estas, agiu sempre de forma reflexiva, o que lhe permitiu aprender a usar novas 

estratégias de ensino a fim de adaptar as mesmas às características particulares de cada 

aluno e da turma. 

Até à data das primeiras aulas, o sentimento era de uma ansiedade e nervosismo que de 

certa forma estiveram na base de alguma insegurança inicial. Com o decorrer do ano 

letivo e a boa integração na escola, a insegurança referida foi sendo atenuada, acabando 

por desaparecer. Todas as adaptações foram direcionadas para as metodologias de ação 

pedagógica e o processo de Ensino-Aprendizagem foi sendo moldado às características 

do professor e da turma. Acreditando sempre que o processo Ensino-Aprendizagem é 

um par irredutível, dinâmico e complexo, e tendo este princípio como base do seu 

trabalho, pensa-se que os objetivos foram cumpridos e atingidos com êxito, mas com a 

consciência de que há um longo caminho de aprendizagem a percorrer, baseado na 

busca constante de ser um professor cada vez mais competente. 

Quanto ao sentimento retirado com este estágio, ficou reforçado o sonho de no futuro 

ter como profissão a arte de ensinar, nomeadamente crianças e adolescentes, que se 

considera ser um mundo “Mágico”, e pretender contribuir para a formação integral dos 

mesmos, enquanto seres individuais e pertencentes a uma sociedade que hoje é bem 

vasta. 
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Quanto à área de especialização escolhida, o professor estagiário está certo que num 

futuro próximo estará a lecionar em alguma escola do arquipélago, pois com a 

realização do estágio pedagógico nos Açores, o concurso para aceder a um lugar como 

docente será mais facilitado e a médio prazo crê vir a ocupar um lugar que lhe permita 

realizar o sonho de poder ser um professor interessado e interventivo na sua 

comunidade. 

De momento, para além de ser professor “Full-Time” de cárdio-musculação (uma das 

suas paixões), num dos ginásios mais conceituados da ilha de São Miguel, e ainda ser 

diretor técnico de um outro ginásio, dá aulas de EF (Expressão Motora) a 3 turmas de 

uma Instituição Particular de Solidariedade Social (IPSS). Este projeto, apesar de não 

estar diretamente ligado com o estágio propriamente dito, surgiu no âmbito da cadeira 

do 2ª semestre do presente mestrado - Educação e Promoção da Saúde na Escola, na 

qual apresentou uma ação de formação dirigida a educadoras de infância e auxiliares de 

educação, no Centro de Bem Estar Jacinto Ferreira e Cabido, com o tema “Atividade 

Física para crianças de Jardim de Infância”. O interesse suscitado pela mesma despertou 

a atenção da administração desta mesma instituição que quis pôr de pé o projeto. 

O interesse por este tema cresceu com o facto de nas aulas lecionadas ao 8ºC e outras 

turmas, se ter verificado algum “analfabetismo motor”. Este era manifestamente 

resultado falta de estimulação de capacidades motoras condicionais e coordenativas que 

não tinham tido na infância e que a longo prazo têm, certamente, repercussões no 

desempenho motor dos jovens adolescentes. Por exemplo - capacidade de avaliar 

trajetórias de bola no voleibol - alunos com 13 e 14 anos apresentavam enormes 

dificuldades em fazer um jogo por não conseguirem deslocar-se no terreno de jogo em 

função da trajetória da bola. 

Futuramente, o professor estagiário pretende reverter esta realidade. Tornar-se professor 

a “Full Time” numa escola e, como “Part Time”, ser colaborador do mesmo ginásio 

onde trabalha, pois é também um interesse seu contribuir para o hábito de vida saudável 

dos mais “graúdos”. 

Nas últimas aulas, o professor estagiário questionou os alunos sobre a opinião a respeito 

da sua forma de ser como professor, o FB foi positivo, no entanto, não gostaram muito 

do método de avaliação formativa, no qual, segundo os alunos, havia um controlo 

excessivo do seu percurso e também alegaram que devia ser mais brincalhão. Este 
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último reparo, também foi feito pelo professor orientador cooperante que lhe alertou 

para o facto pois os alunos, por serem crianças, necessitam naturalmente de alguma 

liberdade. O professor estagiário sentiu que neste aspeto não exprimiu o seu verdadeiro 

ser. A necessidade de cumprir todos os parâmetros à risca foi tão emergente que acabou 

por interferir, de certa forma, na sua maneira de estar e na motivação dos alunos. 

A arte do “BOM ENSINAR” acarreta a reflexão constante em todo o momento/fase do 

ensino. Começa mesmo antes do início das aulas, pois deve haver um trabalho de 

conhecimento de toda a escola (localidade, natureza a ela adjacente, comunidade 

escolar, culturas locais, etc.) e, a partir desse mesmo conhecimento partir para um 

trabalho de reflexão para um início de ano já minimamente adaptado à realidade da 

instituição. Ainda se deve ter em conta que é absolutamente necessário a um bom 

desempenho do papel de professor, para além da reflexão de todas as suas ações em 

tempos letivos, ter o discernimento de dedicar algum tempo de reflexão e análise ao que 

correu bem e mal durante um dado ano letivo e tentar, de forma estratégica, encontrar 

novas medidas para não se repetirem as mesmas lacunas de anos letivos transatos. Neste 

processo de melhoramento, deve haver também a preocupação de adquirir novos 

conhecimentos para se estar sempre em concordância com a atualidade científica. 

Finalizando esta grata etapa, com este estágio aprendeu-se que a aproximação à 

perfeição acarreta em si o erro, e este mesmo erro, ao ser tomado como objeto de estudo 

para o contorno do fracasso, através da reflexão e investigação constante, permite um 

ensino gratificante quer para o professor, quer para os alunos. 

O ensino académico suscitou no professor estagiário uma “FOME” de aprender mais e 

mais. Com isso, crê que muito dificilmente ficará por esta fase de formação académica 

no que diz respeito às mais diversas áreas do ensino e desporto, estando “no ar” o 

interesse e possibilidade de tirar o Mestrado ou Pós-Graduação na área da Prescrição de 

Exercício Físico na UTAD e, a curto prazo, outras formações creditadas para o seu 

enriquecimento como profissional de ensino e desporto. 
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Anexo I - Mapas de distribuição de espaços desportivos das turmas 

Tabela 1 - Mapa 1 (Distribuição de Espaços Desportivos para lecionar) 
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Tabela 2 - Mapa 2 (Distribuição de Espaços Desportivos para lecionar) 
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Tabela 3 – Mapa 3 (Distribuição de Espaços Desportivos para lecionar) 
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Tabela 4 - Mapa 4 (Distribuição de Espaços Desportivos para lecionar) 
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Anexo II – Lista de Material Desportivo (Inventário) 

Tabela 5 - Inventário Material Desportivo (2016/2017) 

Designação do Material Quantidade Observações Abate Data do Inventário 

Barreiras Verm/Azuis 11   0 unid. 22/06/2016 

Barreiras  11 Brancas e Verme. 0 unid. 22/06/2016 

Barreiras  11 Pretas e Brancas 0 unid. 22/06/2016 

Compressor  1   0 unid. 22/06/2016 

Rede Voleibol 3   0 unid. 22/06/2016 

Postes Voleibol Ferro 2   0 unid. 22/06/2016 

Postes Voleibol Madeira 2   0 unid. 22/06/2016 

Dardos 600g  4 Azuis 0 unid. 22/06/2016 

Dardos 400g 4 Verde 0 unid. 22/06/2016 

Dardos 500g 3 Laranja 0 unid. 22/06/2016 

Rodo para Areia 1   0 unid. 22/06/2016 

Varetas Voleibol 2   0 unid. 22/06/2016 

Corda Tração 1   0 unid. 22/06/2016 

Balões Voleibol 6   0 unid. 22/06/2016 

Bolas de Fut. 11 6 Vermelhas 0 unid. 22/06/2016 

Bolas de Fut. 11 5 Adidas Jabulani 0 unid. 22/06/2016 

Bolas de Fut. 11 4 Borracha 0 unid. 22/06/2016 

Bolas de Fut. 11 6 Molten 0 unid. 22/06/2016 

Bolas de Futsal 7 Tornado 0 unid. 22/06/2016 

Bolas de Futsal 4 Adidas Verdes 0 unid. 22/06/2016 

Bolas de Futsal 3 Adidas Vermelhas 0 unid. 22/06/2016 

Bolas de Andebol  5 Amarelas 0 unid. 22/06/2016 

Bolas de Andebol  8 Laranjas 0 unid. 22/06/2016 

Bolas de Andebol  4 Verdes 0 unid. 22/06/2016 

Bolas de Andebol  4 Brancas Molten 0 unid. 22/06/2016 

Bolas de Andebol 2   0 unid. 22/06/2016 

Bolas de Ritmica 4   0 unid. 22/06/2016 

Bolas de Basquetebol 12 Tamanho 5/6 0 unid. 22/06/2016 

Bolas de Basquetebol 17 Tamanho 7 0 unid. 22/06/2016 

Bolas de Voleibol 3   0 unid. 22/06/2016 

Bolas de Voleibol 1 Branca (molten) 0 unid. 22/06/2016 

Bolas de Voleibol 1 Xsport 0 unid. 22/06/2016 

Bolas de Voleibol 13 Iniciação 0 unid. 22/06/2016 

Discos 600g 3   0 unid. 22/06/2016 

Discos 1,5Kg 3   0 unid. 22/06/2016 

Bolas Arremeso 4   0 unid. 22/06/2016 

Pesos Borracha 2   0 unid. 22/06/2016 

Pesos 5Kg 1   0 unid. 22/06/2016 

Pesos 4Kg 1   0 unid. 22/06/2016 

Pesos 3Kg 2   0 unid. 22/06/2016 

Pesos 2Kg 2   0 unid. 22/06/2016 

Patins 12 Bom Estado 0 unid. 22/06/2016 
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Patins 13 Mau Estado 0 unid. 22/06/2016 

Coletes 26 Azuis 0 unid. 22/06/2016 

Coletes 22 Amarelos 0 unid. 22/06/2016 

Coletes 11 Vermelhos 0 unid. 22/06/2016 

Coletes 8 Verde 0 unid. 22/06/2016 

Coletes 5 Laranja 0 unid. 22/06/2016 

Raquetes Badminton 15 Amarelas 0 unid. 22/06/2016 

Raquetes Badminton 19 Azuis 1 unid. 22/06/2016 

Volantes Badminton 12   0 unid. 22/06/2016 

Raquetes Ténis  16 Grandes 0 unid. 22/06/2016 

Raquete Ténis 6 Pequenas 0 unid. 22/06/2016 

Testemunhos  3 Aluminio 0 unid. 22/06/2016 

Testemunhos  6 Madeira 0 unid. 22/06/2016 

Elásticos Voleibol 2   0 unid. 22/06/2016 

Raquetes Madeira 9   0 unid. 22/06/2016 

Maracadores Pontos 3   0 unid. 22/06/2016 

Sinalizadores 12 Azuis 0 unid. 22/06/2016 

Sinalizadores 18 Vermelhos 0 unid. 22/06/2016 

Sinalizadores 28 Amarelos 0 unid. 22/06/2016 

Sinalizadores 9 Brancos 0 unid. 22/06/2016 

Sinalizadores 14 Fluorescentes 0 unid. 22/06/2016 

Bolas Gymball  5 Pequenas 0 unid. 22/06/2016 

Cones 44 Laranja 0 unid. 22/06/2016 

Cones 2 Amarelo 0 unid. 22/06/2016 

Cordas 2 Laranja 0.unid 22/06/2016 

Cordas 1 Azuis 0 unid. 22/06/2016 

Cordas 22 Brancas 0 unid. 22/06/2016 

Blocos de Partida 3   0 unid. 22/06/2016 

Bolas de Rugby 3   0 unid. 22/06/2016 

Arcos 3 Brancos Grandes 0 unid. 22/06/2016 

Arcos 1 Azul Grande 0 unid. 22/06/2016 

Arcos 2 Vermelho Grande 0 unid. 22/06/2016 

Arcos 1 
Cor-de-rosa 

Grande 0 unid. 22/06/2016 

Arcos 3 
Vermelhos 
Pequenos 0 unid. 22/06/2016 

Arcos 4 Verdes 0 unid. 22/06/2016 

Arcos 2 Brancos Pequenos 0 unid. 22/06/2016 

Arcos 6 Pretos Pequenos 2 unid. 22/06/2016 

Arcos 1 
Cor-de-rosa 

Pequeno 0 unid. 22/06/2016 

Fitas de Medição 2   0 unid. 22/06/2016 

Taco de Baseball 1   0 unid. 22/06/2016 

Casacos 2 Marca Remate 0 unid. 22/06/2016 

Raquetes de Ténis 7 FlexPower 0 unid. 22/06/2016 
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Raquetes de Ténis 2 Empire 0 unid. 22/06/2016 

Bolas de Andebol 7 Adidas Stabil 0 unid. 22/06/2016 

Cordas para Saltar 5   0 unid. 22/06/2016 

Rede para Guardar bolas 5   0 unid. 22/06/2016 

Agulhas de encher bolas 2   0 unid. 22/06/2016 

Bússolas 10   0 unid. 22/06/2016 

Bolas de Baseball 5 Tremblay 0 unid. 22/06/2016 

Bolas de Futebol 3 Jabulani Adidas 0 unid. 22/06/2016 

Bolas de Futebol 6 Tango Adidas 0 unid. 22/06/2016 

Bolas de Futebol 2 Molten 0 unid. 22/06/2016 

Bola de Futsal 1 Tornado Futsal 0 unid. 22/06/2016 

Bolas de Voleibol 7 + 3 Mikasa 0 unid. 22/06/2016 

Bolas de Basquetebol 1 Katz team Sports 0 unid. 22/06/2016 

Gymnic Volleiball 4   0 unid. 22/06/2016 

Bolas de Futsal  4 Softee 0 unid. Entrada 17-10-2016 

Bolas de Futsal  3 ELKSPORT T 3.5 0 unid. Entrada 17-10-2016 

Redes p/ Baliza de 
Futebol 2 Softee 0 unid. Entrada 05-12-2016 

Tubos de Volantes 3+2+4 Softee 0 unid. 22/06/2016 

Raquetes de Badminton 4 Softee 0 unid. 22/06/2016 

Bolas de Basquetebol 23 Molten Official T5 0 unid. 22/06/2016 

Bolas de Basquetebol 5 Molten Official T3 0 unid. Entrada 17-10-2016 

Redes p/ Aros de 
Basquetebol 2   0 unid. Entrada 05-12-2016 

Cronómetros 4   0 unid. 22/06/2016 

Apito de Mão 1   0 unid. 22/06/2016 

Apito de Sopro 1   0 unid. 22/06/2016 

Dardos de Lançamento 2   0 unid. 22/06/2016 

Raquetes Ping-Pong 2   0 unid. 22/06/2016 
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Anexo III – Linhas Orientadoras do Projeto Curricular Educativo para EF (Triénio 

2014/2017) 

Tabela 6 - Linhas Orientadoras Projeto Educativo para EF 

Como fazer? Resultados esperados Como Avaliar? 

 Aulas curriculares 

 

 

 

 

Atividades desportivas 

extracurriculares: 

interturmas, seleções 

representativas da Escola e 

outras 

 Melhorar a condição física.  Tratar 

colegas e adversários com igual respeito e 

cordialidade. 

 Evitar ações que ponham em risco a sua 

integridade física e a dos outros, mesmo que 

implique desvantagem no jogo. 

 Respeitar regras (Relacionamento 

interpessoal e de grupo). 

 Aceitar sem comportamentos de desvio as 

decisões da arbitragem. 

 Promover o gosto pela prática regular das 

atividades físicas. 

 Criar hábitos de higiene e segurança 

pessoal e coletiva.  Dar privilégio à 

iniciativa, responsabilidade pessoal e 

coletiva. 

 Promover a criatividade, solidariedade e 

autonomia. 

 Participar ativamente em todas as 

situações da aula. 

 Responsabilizar os alunos na promoção 

da imagem da Escola. 

 Observação direta 

 

 

 Avaliações 

intermédias ao longo das 

várias etapas 

 

 

 Auto e heteroavaliação 

 Criar o dia da Escola 

 

Convívios: - Encarregados 

de Educação/Professores - 

Enc. Educação/Escola - 

Enc. Educação/Alunos - 

Professores/Alunos 

 

 Campeonatos: - 

Escola/Meio - Escola/Outras 

escolas 

 Promover o gosto pela prática regular das 

atividades físicas. 

 Aprofundar a compreensão da sua 

importância como fator de saúde. 

 Promover a formação de hábitos, atitudes 

e conhecimentos. 

 Ética desportiva. 

 Ocupação de tempos livres. 

 Criar iniciativa, responsabilidade pessoal, 

cooperação e solidariedade.  Consciência 

cívica na preservação e qualidade do 

ambiente 

 Fichas de jogo 

 

 Relatórios finais das 

atividades desenvolvidas 
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Anexo IV – Planeamento Anual 
Tabela 7 - Estruturação dos Conteúdos para o 1º Período 

Data Aula nº UD Modalidade/Objetivo Especifico Função Didática 
Espaço 

Desportivo 

Controlo de 

processo 

15 Set 1 e 2 1 
Aptidão física/recolha de dados para IMC/apresentação 

Controlo/Avaliação Pavilhão (1/2) 
Avaliação 

Diagnóstica 

20 Set 3 1 Atletismo - Domínio da Corrida de Velocidade - Aptidão Física (1ª aula) Transmissão/Assimilação Sintético - Ténis Avaliação Formativa 

22 Set 4 e 5 1 e 2 Voleibol -  Transmissão/Assimilação Pavilhão (1/2) Avaliação Formativa 

27 Set 6 1 Ginástica de Solo  Transmissão/Assimilação Ginásio Avaliação Formativa 

29 Set 7 e 8 
3 Voleibol -  Transmissão/Assimilação 

Sintético - Ténis 
Avaliação Formativa 

1 Futebol -  Transmissão/Assimilação 

4 Out 9 2 Ginástica de Solo Transmissão/Assimilação Ginásio Avaliação Formativa 

6 Out 10 e 11 4 e 5 Voleibol Transmissão/Assimilação Sintético-Ténis Avaliação Formativa 

11 Out 12 2 Atletismo - Domínio do Salto em Comprimento (1ª aula) Transmissão/Assimilação Multiusos - Pista Avaliação Formativa 

13 Out 13 e 14 3 e 4 Ginástica de Solo – Transmissão/Assimilação Ginásio Avaliação Formativa 

18 Out 15 3 Atletismo – Domínio do Salto em Comprimento (2ª aula) Transmissão/Assimilação Multiusos - Pista Avaliação Formativa 

20 Out 16 e 17 5 e 6 Ginástica de Solo Transmissão/Assimilação Ginásio Avaliação Formativa 

25 Out 18 5 Voleibol Transmissão/Assimilação Pavilhão Avaliação Formativa 

27 Out 19 e 20 7 e 8 Ginástica de Solo Transmissão/Assimilação Pavilhão??? Avaliação Formativa 

1 Nov Feriado 

3 Nov 21 e 22 6 e 7 

Voleibol – Domínio do Serviço por Baixo, mas fizeram teste 

diagnóstico porque o professor orientador precisou. (Meu primeiro dia 

de aulas) 

Controlo/Avaliação Pavilhão 

Avaliação 

Diagnóstica 

8 Nov 23 4 
Atletismo - Domínio da Corrida de Velocidade (2ª aula) 

Controlo/Avaliação 
Sintético/Ténis 
Requisitar a pista se 

necessário 

Avaliação Formativa 

10 Nov 24 e 25 
5 Atletismo – Domínio da corrida de velocidade (3ª aula) Consolidação e Domínio Pista (pedir para trocar) Avaliação Formativa 

2 Futebol – Domínio do Drible Transmissão/Assimilação Pavilhão Avaliação Formativa 

15 Nov 26 6 
Atletismo – Domínio do Salto em Comprimento (3ª aula) 

Consolidação e Domínio 
Sintético – Ténis 

Requisitar a pista se 

necessário 

Avaliação Formativa 

17 Nov 27 e 28 3 e 4 Futebol - Domínio dos conteúdos do Futebol (avaliação) (exames) Controlo/Avaliação Pavilhão Avaliação Sumativa 
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22 Nov 29 9 Ginástica de Solo - Domínio do Apoio Facial Invertido Transmissão/Assimilação Ginásio Avaliação Formativa 

24 Nov 30 e 31 
5 Futebol – Domínio do passe e desmarcação Transmissão/Assimilação Sintético - Ténis Avaliação Formativa 

1 Milha - Domínio da corrida de resistência aeróbia (Milha) Transmissão/Assimilação Pátio da escola Avaliação Formativa 

29 Nov 32 10 
Ginástica de Solo – Domínio dos Elementos Gímnicos da Ginástica de 

Solo  
Consolidação e Domínio Ginásio Avaliação Formativa 

1 Dez FERIADO 

6 Dez 33 11 
Ginástica de Solo - Domínio dos Elementos Gímnicos da Ginástica de 

Solo 
Controlo/Avaliação Pista/Multiusos 

Pedir ginásio 

Avaliação Sumativa 

8 Dez FERIADO 

13 

Dez 
34 2 e 3 

Milha 
Controlo/Avaliação Pátio Escola 

Avaliação Sumativa 

15 

Dez 
35 e 36 8 e 9 

Voleibol 
Controlo/Avaliação Pavilhão 

Avaliação Sumativa 

 

Tabela 8 - Estruturação dos Conteúdos para o 2º período 

Data Aula nº UD Modalidade/Objetivo Especifico (Domínio do (a) …) Função Didática 
Espaço 

Desportivo 
Controlo de processo 

3 Jan 36 1 
recolha de dados para IMC/apresentação (estabelecimento de regras/apresentação de 

programa/atividade física) 
Controlo/Avaliação Pavilhão 

Avaliação Diagnóstica 

5 Jan 37 e 38 
1 de 11 Basquetebol - … (dribles/passes/deslocamentos/lançamentos) 

Controlo/Avaliação ½ Pavilhão 
Avaliação Diagnóstica 

1 de 8 Aptidão Física - … (flexões/abdominais/dorsais/Flexibilidade) 

10 Jan 39 2 de 11 Basquetebol - … do passe de peito e picado Transmissão/Assimilação Pavilhão Avaliação Formativa 

12 Jan 40 e 41 
3 de 11 

Basquetebol - … paragem a 1 e 2 tempos e rotação com bola a partir da PBO-Tripla 

Ameaça Transmissão/Assimilação ½ Pavilhão 

Avaliação Formativa 

Avaliação Diagnostica 

1 de 6 Futebol - … Todos os conteúdos 

17 Jan 42 1 de 7 

Estafetas – 1ª abordagem à transmissão, relação transmissor e recetor 

Nota: Não faz avaliação diagnostico porque é a primeira vez que abordam a corrida de 

estafetas no 3º ciclo (partem da iniciação do nível elementar) 
Controlo/Avaliação 

Sintético – Ténis 
Nota:se estiver Mau 

tempo, tenho o 

pavilhão Livre 

Avaliação Diagnostica 

19 Jan 43 e 44 
4 de 11 Basquetebol – Domínio do Lançamento na passada e suspensão com ressalto 

Transmissão/Assimilação ½ Pavilhão 
Avaliação Formativa 

2 de 8 Aptidão Física – Domínio da Milha/resistência e força de MI, MS, Abdominal 

24 Jan 45 2 de 7 
Estafetas – Domínio da transmissão ascendente (Transmissor e recetor) 

Transmissão/Assimilação 
Sintético-Ténis 

 

Avaliação Formativa 
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26 Jan 46 e 47 
5 de 11 

Basquetebol – Domínio da transição de defesa ataque (ocupação das estações de 

receção) Transmissão/Assimilação ½ Pavilhão 

Avaliação Formativa 

2 de 6 Futebol – domínio do passe e desmarcação com receção de bola 

31 Jan 48 1 de 6 Ginástica de aparelhos – domínio de todos os conteúdos da GA Controlo/Avaliação Ginásio Avaliação Diagnóstica 

2 Fev 49 e 50 
3 de 7 Estafetas – Domínio da transmissão dentro da zona de transmissão 

Transmissão e assimilação 

Consolidação e Domínio 

Sintético-Ténis 
Parte da pista se 

possível 
Avaliação Formativa 

3 de 8 Aptidão Física (Milha) Transmissão/Assimilação Pátio da escola 

7 Fev 51 2 de 6 Ginástica de Aparelhos – Domínio dos saltos ao eixo e entre mãos no plinto transversal Transmissão/Assimilação Ginásio Avaliação Formativa 

9 Fev 52 e 53 
4 e 5 de 

7 
Estafetas – Domínio da corrida de estafetas (Avaliação Sumativa) Controlo/Avaliação Sintético-Ténis Avaliação Sumativa 

14 Fev 54 6 de 7 Atletismo - … Salto em Comprimento (Continuação do que foi dado no 1ºP) Consolidação e Domínio Multiusos - Pista Avaliação Formativa 

16 Fev 55 e 56 
3 e 4 de 

7 

Ginástica de Aparelhos - 
Consolidação e Domínio Ginásio 

Avaliação Formativa 

21 Fev 57 7 de 7 Atletismo – …Salto em Comprimento (2ª aula) Controlo/Avaliação Multiusos - Pista Avaliação Sumativa 

23 Fev 58 e 59 5 e 6 de 7 Ginástica de Aparelhos (consolidação de alguns conteúdos e avaliação de…) Controlo/Avaliação Ginásio Avaliação Sumativa 

28 Fev Feriado – Carnaval 

2 Mar 60 e 61 
6 de 10 Basquetebol 

Transmissão/Assimilação ½ Pavilhão 
Avaliação Formativa 

4 de 8 Aptidão Física (força/resistência Muscular/Flexibilidade) 

7 Mar 62 3 de 6  Transmissão/Assimilação Pavilhão Avaliação Formativa 

9 Mar 63 e 64 
7 e 8 de 

10 
Basquetebol 

Consolidação e Domínio ½ Pavilhão Avaliação Formativa 

14 

Mar 
65 7 de 7 

Ginastica aparelhos (falar com prof pedro teixeira) 
Transmissão/Assimilação Pavilhão 

Avaliação formativa 

16 

Mar 
66 e 67 

5 e 6 de 

8 

Aptidão física (Milha/Força e Resistência Muscular/flexibilidade 

 Consolidação e Domínio ½ Pavilhão 

Avaliação formativa 

21 

Mar 
68 6 de 8 

Milha (Avaliação d GA) ??? 
Controlo/Avaliação 

Sintético-Ténis 

(Pátio escola) 

Avaliação Sumativa 

23 

Mar 

69 e 70 9 e 10 de 

10 

Basquetebol Controlo/Avaliação ½ Pavilhão Avaliação Sumativa 

28 

Mar 

71  Teste teórico de todas as modalidades Controlo/Avaliação (teste) Sala de aula Avaliação Sumativa 

30 

Mar 

72 e 73 7 e 8 de 

8 

 Aptidão Física Força MS, MI e abdominal Milha Controlo/Avaliação ½ Pavilhão Avaliação Sumativa 
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Tabela 9 - Estruturação dos Conteúdos para o 3º Período 

Data Aula nº UD Modalidade/Objetivo Especifico (Domínio do (a) …) Função Didática 
Espaço 

Desportivo 
Controlo de processo 

18 Abr 74 1 Aptidão Física e conversar… Transmissão/Assimilação Ginásio m2 Avaliação Formativa 

20 Abr 75 e 76 1 e 2 Andebol Controlo/Avaliação S/T Maia m2 Avaliação Diagnóstica 

25 Abr Feriado – Dia da Liberdade 

27 Abr 77 e 78 Atividades desportivas Vila Franca  Transmissão/Assimilação S/T Maia m2 Avaliação Formativa 

2 Mai 79 3 Andebol Transmissão/Assimilação P/B M3 Avaliação Formativa 

4 Mai 80 e 81 
1 e 2 Salto em altura ??? Controlo/Avaliação 

Ginásio M3 
Avaliação Diagnóstica  

2 Aptidão física Transmissão/Assimilação Avaliação Formativa 

9 Mai 82 4 Andebol (DISPENSA PARA TEATRO) Transmissão/Assimilação P/B M3 Avaliação Formativa 

11 Mai 83 e 84 
3 e 4 Salto em altura  Transmissão/Assimilação 

Consolidação e Domínio 
Ginásio M3 

Avaliação Formativa 

3 Aptidão física 

16 Mai 85 4 Andebol Transmissão/Assimilação Pavilhão M4 Avaliação Formativa 

18 Mai Visita de estudo 

23 Mai 86 5 Andebol (Jogo) – defesa na linha Transmissão/Assimilação Pavilhão M4 Avaliação Formativa 

25 Mai 87 e 88 
6 E 7 
(4 AF) 

Andebol e Aptidão fis Milha Consolidação/Domínio ½ Pavilhão M4 Avaliação Formativa 

30 Mai 89 5 Salto em altura (troquei com professor nuno) Controlo/Avaliação S/T Maia M1 Avaliação Formativa 

1 Jun 90 e 91 8 E 9 Andebol Controlo/Avaliação ½ Pavilhão M1 Avaliação Sumativa 

6 Jun 92 6 Milha (avaliação) Controlo/Avaliação S/T Maia M1 Avaliação Sumativa 

8 Jun 93 e 94 10 e 11 
Salto em altura 

 
 ½ Pavilhão M1 

Avaliação Sumativa 

13 Jun 95 5 Salto em altura Controlo/Avaliação Ginásio M2 Avaliação Sumativa 

15 Jun Feriado 

20 Jun 96 6 Teste teorico Controlo/Avaliação Ginásio M2 Avaliação Sumativa 

22 Junh 97 e 98  Atividades final de ano (trilho até à viola????) Consolidação e Domínio S/T Maia M2 Avaliação Formativa 
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Anexo V – Plano de Aula e Reflexão Crítica  
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Reflexão Critica ao PA e Prática de Ensino (Autoavaliação) 

Introdução 

No presente documento será feito o balanço da 49 e 50ª aula da disciplina de educação física 

sendo a 3ª aula de 7 da UD Atletismo, cujo objetivo específico se centrou no domínio da 

transmissão ascendente dentro da zona de transmissão. No 2º tempo da aula, foi a 3ª de 8 da UD 

Aptidão Física, a qual se centrou na preparação para a milha e exercícios de força Membros 

Superiores e inferiores, abdominal e flexibilidade, no sentido de preparar os alunos para 

avaliação da modalidade Aptidão Física. 

Os alunos consolidaram a relação do processo de transmissão do testemunho entre o transmissor 

e o recetor e seguidamente passaram para a transmissão do testemunho dentro da zona de 

transmissão. Desta forma, alarguei a distância da zona de transmissão para aproximadamente 40 

metros em relação à oficial que é de 20 metros para que os alunos tivessem uma maior margem 

de ajuste de velocidades e realizar corretamente a transmissão do testemunho. Para facilitar 

ainda mais este processo, coloquei uma zona de referência (aproximadamente 5 metros do início 

da zona de transmissão) em que quando o aluno transmissor passasse esta zona, o recetor 

iniciava a aceleração. 

O problema de abertura do balneário exatamente na hora do início da aula persiste, o que 

implica uma perda de tempo significativa do tempo disponível para a prática, os alunos só 

estavam prontos às 8h48m. 

Desta forma, o balanço será feito com base nos 7 parâmetros dos Planos de aula e os 10 

parâmetros relativos à Prática Pedagógica Supervisionada referenciados na Sebenta (vermelha) 

“Supervisão Pedagógica em Educação Física e Desporto”. Para o efeito, será feita uma análise 
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crítica e reflexiva a cada parâmetro e atribuição de recomendações para o que correu menos 

bem. Também irei fazer uma autoavaliação parcial (cada parâmetro) e geral atribuindo em cada 

parâmetro uma pontuação de 0 a 3 pontos. 

Assim, segue-se em primeiro lugar o balanço relativo ao Plano de aula e de seguida a minha 

prestação ao lecionar a aula. 

Balanço Plano de aula 

Parâmetro/observação/Justificação/Recomendação Pontuação 

1º Coerência com a U.D. – a aula foi elaborada de acordo com as estratégias e estruturação 

predefinida nas UD´s de atletismo e Aptidão Física. 
3 

2º Unidade de Aula/globalidade do Plano – o Plano encontra-se em conformidade com os 

critérios do presente parâmetro (apresentam opções de organização e de utilização de recursos para 

um bom desenrolar da aula). 

3 

3º Estratégias de atuação – foram tidas em conta estratégias de atuação, no sentido de zelar pela 

segurança, disciplina dos alunos. 
3 

4º Especificação e Clareza – O plano foi feito para que qualquer professor consiga interpretar e por 

em prática na aula. 
3 

5 º Definição de objetivos – os objetivos estão bem estabelecidos e permitem que um outro 

professor adapte os exercícios trabalhando para o mesmo objetivo. 
3 

6º Análise Crítica e Reflexão sobre os Resultados – no plano foi estabelecido um tempo dedicado 

à reflexão do que foi dado para discutirem com alunos o que correu bem e mal, como também 

medidas corretivas. (é o presente documento) 

3 

7º Aperfeiçoamento e sugestões – conforme foram sendo dadas as aulas (todo o percurso 

académico), fui sempre melhorando a estrutura (organização, objetivos, estratégias) do meu plano 

de acordo com o que me foi instruído pelo orientador cooperante e professores em tempo de aulas 

na universidade. As sugestões de aperfeiçoamento são as recomendações presentes na análise de 

cada parâmetro do presente documento reflexivo. Desta forma, penso que fui melhorando e 

consegui cumprir um bom exemplo de plano 

3 

Total 21  

 

Finalizando o balanço relativo ao plano de aula, atribuo 20 valores ao mesmo 

respeitando a tabela de conversão da sebenta (paginas 11-12) referida acima. 

É importante referir que todo o plano foi feito cuidadosamente de forma a cumprir com 

os parâmetros apresentados. 

Seguidamente, será feito o Balanço da minha prestação ao lecionar a aula (Prática 

Pedagógica). 


