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“A principal meta da educação é criar homens que sejam capazes de fazer coisas novas, não 

simplesmente repetir o que outras gerações já fizeram. Homens que sejam criadores, 

inventores, descobridores. A segunda meta da educação é formar mentes que estejam em 

condições de criticar, verificar e não aceitar tudo que a elas se propõe” (Piaget, 1896-1980). 
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Resumo 

O presente documento, intitulado de Relatório da Prática de Ensino Supervisionada, foi 

elaborado no âmbito do 2º ano no Mestrado em Ensino de Educação Física nos Ensinos Básico 

e Secundário, na Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro. Este foi um requisito 

imprescindível para a obtenção do grau de Mestre em Educação Física nos Ensinos Básico e 

Secundário. 

A realização do presente Relatório de Estágio é de extrema importância na medida em que 

possibilita o relato e a análise reflexiva das experiências e vivências decorridas ao longo do ano 

letivo de 2016/2017, estas sucedidas na Escola Secundária de Rocha Peixoto (ESRP), concelho 

da Póvoa de Varzim. O estágio contou sempre com a supervisão do professor Nuno Garrido e 

professora Ágata Aranha (UTAD) e orientação da professora Sandra Igreja (ESRP). 

O Estágio Pedagógico assume um papel fundamental na formação inicial de professores, pois 

é quando ocorre o primeiro contato com a realidade escolar. Este enquadra-se na componente 

prática do mestrado, tendo como principais objetivos o aperfeiçoamento das competências 

pedagógicas, assim como o aprofundamento dos conhecimentos e fundamentos da orgânica 

escolar e, de modo mais específico, da disciplina de Educação Física.  

Este relatório descreve pormenorizadamente toda a prática realizada pela professora estagiária 

Tânia Silva na Escola Secundária de Rocha Peixoto. Pretende-se assim com a sua elaboração 

descrever todas as atividades desenvolvidas ao longo do ano, através de uma síntese reflexiva 

de todo o trabalho desenvolvido, como o conhecimento adquirido, as dificuldades sentidas, a 

realidade escolar, as decisões tomadas, as estratégias adotadas e o aperfeiçoamento do processo 

ensino-aprendizagem.  

Finalizando, o Estágio Pedagógico é uma oportunidade única, promove não só experiência, mas 

também a oportunidade de adquirir competências profissionais e pessoais específicas de um 

Professor, as quais não seriam possíveis apenas no contexto universitário. 

 

Palavras-chave: Estágio Pedagógico; Processo Ensino-Aprendizagem; Relatório; Educação 

Física; Escola; Análise Reflexiva.  
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Abstract 

The present document entitled ‘Supervised Teaching Practice Report’, was made within the 2 nd 

year of the Master Degree in Physical Education (PE) in the Primary and Secondary School in 

the Tras-os-Montes e Alto Douro University (UTAD). This was one of the essential 

requirements to obtain the Master Degree in PE in the Primary and Secondary School. 

The completion of the present internship report is extremely important in a way that enables the 

reporting and reflective analysis of the experiences that occurred during the 2016/2017 school 

year, in the Rocha Peixoto Secondary School (RPSS), Povoa de Varzim. The Internship was 

supervised by the professor Nuno Garrido and professor Agata Aranha (UTAD) and orientated 

by the teacher Sandra Igreja (RPSS). 

The Pedagogic Internship assumes a fundamental role in the initial teacher´s formation, because 

is when the first contact with the school environment occurs. This integrates the practical 

component of the Master Degree and has as main objectives: the improvement of pedagogical 

skills, deepening of the knowledge and fundamentals of the school organization, most 

significantly the PE class. 

This report describes in detail all the practice performed by the intern Tânia Silva in the Rocha 

Peixoto Secondary School. So, its elaboration has as purpose, to describe all the activities 

developed during the year, through a reflective synthesis of all the work developed, as the 

knowledge accomplished, the difficulties felt, the school reality, the decisions made, the 

strategies adopted and the improvement of the teaching-learning process. 

To finalise, the Pedagogic Internship is a unique opportunity, promotes not only experience, 

but also the opportunity to acquire professional and personal competences specific to a teacher, 

which wouldn´t be possible in the university context.   

 

Key words: Pedagogic Internship; Teaching-Learning Process.; Report; Physical Education; 

School; Reflexive analysis.  

 



IX 
 

Índice Geral 

Agradecimentos............................................................................................................................ V 

Resumo ...................................................................................................................................... VII 

Abstract .................................................................................................................................... VIII 

Índice de figuras .......................................................................................................................... XI 

Introdução...................................................................................................................................13 

Capítulo 1 –  Enquadramento Geral do Estágio ..............................................................................15 

1.1. Dimensão Pessoal .........................................................................................................15 

1.2. Expetativas ...................................................................................................................15 

1.3. Integração na escola......................................................................................................16 

1.4. Caracterização da Escola ................................................................................................17 

Capítulo 2 - Tarefas de Estágio de Ensino-Aprendizagem ................................................................19 

2.1. Planeamento .....................................................................................................................19 

2.1.1. Planeamento anual......................................................................................................19 

2.1.2. Unidades Didáticas ......................................................................................................20 

2.1.3. Planos de Aula.............................................................................................................21 

2.1.4. Prática de Ensino Supervisionada .................................................................................24 

2.2 Observações das Aulas ........................................................................................................24 

2.3 Reuniões ............................................................................................................................26 

2.3.1. Reuniões com o Orientador .........................................................................................26 

2.3.2. Reuniões com o Diretor de Turma ................................................................................26 

2.3.3. Reuniões Finais dos Períodos Letivos ............................................................................27 

2.4 Balanços.............................................................................................................................27 

2.4.1 Balanços Finais das Aulas ..............................................................................................27 

Capítulo 3 - Tarefas de Estágio de Relação Escola-Meio ..................................................................29 

3.1 Estudo de Turma ................................................................................................................29 

3.1.1 Amostra.......................................................................................................................30 

3.1.2. Instrumentos ..............................................................................................................30 

3.1.3. Procedimentos ............................................................................................................31 

1.1.4. Relatório e Conclusões.................................................................................................31 

Capítulo 4 – Atividades na Escola ..................................................................................................34 

4.1 Desporto Escolar.................................................................................................................34 

4.1.1 Artes Rítmicas e Expressivas - Dança..............................................................................34 

4.1.2 Atletismo .....................................................................................................................37 



X 
 

4.2 Atividades do grupo de Educação Física ...............................................................................38 

4.2.1. Torneio de Natação 2016/2017 ....................................................................................38 

4.2.2. Torneio de Futebol – Taça RP .......................................................................................39 

4.3. Peddy Papper ....................................................................................................................40 

4.3.1. Peddy Papper 9º ano ...................................................................................................40 

4.3.2. Peddy Papper 4º ano ...................................................................................................41 

4.4. Visita de estudo .................................................................................................................41 

4.5 Ginástica de Ling .................................................................................................................42 

4.6. Ação de Formação .............................................................................................................43 

Capítulo 5 – Avaliação ..................................................................................................................45 

Capítulo 6 -Dificuldades sentidas, resoluções e futuro pedagógico ..................................................51 

Conclusão....................................................................................................................................54 

Referências Bibliográficas .............................................................................................................58 

Apêndices....................................................................................................................................59 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 



XI 
 

Índice de figuras 

Figura 1 - Decoração e mesa dos júris para o "II Encontro de Dança" ...............................................35 

Figura 2- Decoração do pavilhão para o "II Encontro de Dança" ......................................................35 

Figura 3- Mesa dos júris no dia da atuação ....................................................................................35 

Figura 4- Montagem do espaço para a "Gala do Desporto" .............................................................35 

Figura 5- Decoração da zona de jantar da "Gala do DE" ..................................................................36 

Figura 6- Decoração do Palco da "Gala do DE" ...............................................................................36 

Figura 7- Grupo de alunos e professores responsáveis na prova "mega-sprint" ................................37 

Figura 8 - "Torneio de Natação" e cronometristas ..........................................................................38 

Figura 9 - Torneio "Taça RP" Ensino Secundário .............................................................................39 

Figura 10 - Torneio "Taça RP" Ensino Básico ..................................................................................39 

Figura 11- Turma de 4º ano participando na atividade de Física e Química ......................................41 

Figura 12- Alunos distribuídos ao longo do pavilhão para a prática da atividade "Ginástica de LING" 42 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

file:///C:/Users/pink_/Desktop/Tese/Tese.docx%23_Toc497933720
file:///C:/Users/pink_/Desktop/Tese/Tese.docx%23_Toc497933721
file:///C:/Users/pink_/Desktop/Tese/Tese.docx%23_Toc497933723
file:///C:/Users/pink_/Desktop/Tese/Tese.docx%23_Toc497933724
file:///C:/Users/pink_/Desktop/Tese/Tese.docx%23_Toc497933725
file:///C:/Users/pink_/Desktop/Tese/Tese.docx%23_Toc497933726
file:///C:/Users/pink_/Desktop/Tese/Tese.docx%23_Toc497933727
file:///C:/Users/pink_/Desktop/Tese/Tese.docx%23_Toc497933728
file:///C:/Users/pink_/Desktop/Tese/Tese.docx%23_Toc497933729
file:///C:/Users/pink_/Desktop/Tese/Tese.docx%23_Toc497933730
file:///C:/Users/pink_/Desktop/Tese/Tese.docx%23_Toc497933731


XII 
 

Abreviaturas 

PES – Prática de Ensino Supervisionada 

RE – Relatório de Estágio  

UTAD – Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro 

ESRP – Escola Secundária de Rocha Peixoto 

UD – Unidade Didática 

DE – Desporto Escolar 

DT – Diretor de Turma 

EF - Educação Física 

ET – Estudo de Turma 

PA – Planos de Aula 

EP – Estágio Pedagógico 

PNEF – Programas Nacionais de Educação Física 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



13 
 

Introdução 

No âmbito da unidade curricular Estágio Anual, inserida no 2º ano do Mestrado de Educação 

Física nos Ensinos Básicos e Secundários, do ano letivo 2016/2017, da Universidade de Trás-

os-Montes e Alto Douro, foi solicitado a realização de um relatório da PES - Prática de Ensino 

Supervisionada, com vista à obtenção do grau de Mestre. Todo o estágio decorreu sobe a 

orientação da professora cooperante da escola e cobrido pela supervisão do Professor Doutor 

Nuno Garrido. 

 

O Estágio Pedagógico surge na fase final do ensino superior, contudo está longe de ser a última 

fase da aprendizagem. “Aprender é a única coisa de que a mente nunca se cansa, nunca tem 

medo e nunca se arrepende” (Da Vinci, 2015)”. O estágio é encarado como um ponto marcante 

e crucial na formação e aprendizagem de um professor, pois marca o inicio da aplicação prática 

de todos os conhecimentos adquiridos durante em extenso percurso académico.  

Pretende-se com a elaboração deste RE efetuar uma descrição pormenorizada de toda a prática 

realizada ao longo do ano letivo de 2016/2017, bem como uma reflexão sobre as opções 

tomadas e as aprendizagens desenvolvidas tendo como base todo o conhecimento teórico 

adquirido na licenciatura de três anos em Ciências de Desporto e no primeiro ano do atual 

Mestrado. 

O referido EP foi cumprido na Escola Secundária de Rocha Peixoto, localizada na Póvoa do 

Varzim – Porto, tal escolha deveu-se principalmente à proximidade da área de residência, 

contudo também se deveu à reputação e ao conhecimento dos recursos e do funcionamento 

desta.  

Durante todo o ano letivo fui responsável pelo processo de ensino-aprendizagem da turma D 

do 7º ano do ensino básico, a qual havia sido atribuída à professora cooperante juntamente com 

outras duas turmas, uma igualmente de básico e a outra de ensino secundário. Contudo, uma 

vez que o meu núcleo de estágio era composto por mais dois colegas estagiários, não houve a 

possibilidade de ponderar qual a melhor turma para lecionar, cada turma foi entregue a um 

estagiário. Posto isto, todos os processos de preparação, planeamento e a realização de todas as 

unidades didáticas foram inteiramente executados por mim, mas sob a permanente supervisão 

da professora cooperante. 
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O presente relatório encontra-se composto por seis capítulos: iniciando-se com o 

Enquadramento do Estágio, a minha Dimensão Pessoal, expectativas e a integração na escola; 

as Tarefas de Ensino-Aprendizagem, onde são abordados o Planeamento Anual, as Unidades 

Didáticas, os Planos de Aula e a Prática de Ensino Supervisionada; as Tarefas de Relação 

Escola-Meio, a qual inclui o estudo de turma; as Atividades na Escola, o Desporto Escolar, as 

Atividades do Grupo de Educação Física e a Ação de Formação; a avaliação de todas as UD; e 

por fim , uma reflexão sobre as dificuldades sentidas, as resoluções e o futuro pedagógico. 

Em suma, este documento é o culminar de vários meses de empenho e trabalho árduo, onde 

está retratado todo o meu percurso ao longo deste ano letivo, incluindo todas as atividades 

desenvolvidas que influenciaram o meu processo de ensino-aprendizagem e que contribuíram 

fortemente para o meu enriquecimento pessoal e profissional.  
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Capítulo 1 –  Enquadramento Geral do Estágio 

1.1. Dimensão Pessoal 

Desde o inicio do meu ensino básico a Educação Física sempre foi a minha disciplina preferida, 

na verdade era a única aula que eu gostava de frequentar, na altura recordo que nenhuma das 

minhas amigas gostava de EF, mas isso não me importava, nunca perdia a motivação e o gosto. 

A verdade é, apesar de sempre ter gostado de aprender e estudar, ter aulas teóricas e ficar mais 

de uma hora dentro de uma sala de aula nunca foi do meu agrado. Dessa forma, a visão que eu 

tinha das aulas de EF era a de um lugar onde eu podia descontrair, desfrutar e ter um pouco 

mais de liberdade. Conforme os anos foram passando, já no ensino secundário, comecei a ter 

interesse e curiosidade pelos aspetos mais teóricos da EF (adorava fazer perguntas aos 

professores), foi então que percebi que a EF era bem mais complexa do que eu pensava e que 

cada modalidade era composta por inúmeros gestos técnicos e que todos eles tinham uma 

maneira mais correta de serem executados. Confesso, nunca pensei que iria seguir por esta 

vertente, pois comecei a pensar na minha carreira muito tarde - apenas no último mês do 12º 

ano é que tomei a decisão de seguir Desporto. Assim sendo, em 2012 candidatei-me ao curso 

de Ciências de Desporto na Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro. O motivo que me 

levou a escolher a UTAD, não foi pela sua boa reputação, nem pelos incríveis docentes, nem 

pelas instalações, estes motivos apenas tive o prazer de descobrir e vivenciar depois; o motivo 

foi por ser a minha única hipótese. Uma vez que apenas decidi seguir por esta vertente muito 

tardiamente os pré-requisitos já haviam passado, restando assim só duas universidades como 

opção, optei então por Vila Real.  

Na UTAD licenciei-me em três anos, no curso de Ciências do Desporto, no ramo de Academias 

e Prescrição de Exercício. Após esta fase concluída, ingressei no 2º ciclo de estudos, no 

Mestrado de Ensino de Educação Física nos Ensinos Básicos e Secundários, cumprindo assim 

os meus objetivos académicos. 

1.2. Expetativas  

Depois de realizado o 1º ano do 2º ciclo da Universidade, iniciou-se então uma nova etapa do 

meu percurso académico, o momento de escolher a escola onde se iria realizar a minha PES. 

Esta, não foi uma decisão fácil, pois apesar de querer continuar em Vila Real, uma cidade que 

me deu tanto, perto da Universidade e do orientador (para um contacto mais facilitado e 
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permanente), vi-me obrigada a optar por uma escola perto da minha área de residência, pois o 

custo de viver fora nos últimos quatro anos já havia sido demasiado. Posto isto, foi uma escolha 

fácil: a Escola Secundária de Rocha Peixoto, Póvoa do Varzim-Porto. 

As referências que me foram dadas eram realmente muito boas, tanto a nível dos docentes e do 

funcionamento, como das regras e instalações (especificamente, a piscina própria). Tais 

informações foram fornecidas por um colega de curso, o qual viria a ser também colega de 

estágio, uma vez que, havia sido aluno desta escola. 

O EP deve oferecer o máximo de experiências novas, o desenvolver de competências, a 

participação em projetos e era o que eu ansiava obter e viver. O contacto com profissionais da 

área, o contacto com os alunos de idades tão variadas, a comunidade escolar, mas mais 

importante, o que mais ansiava e ambicionava era a lecionação, poder transmitir todos os 

saberes que adquiri nestes anos e presenciar a evolução dos meus alunos, ver e comprovar se 

realmente tinha o que era preciso para ser uma boa professora. Na minha opinião um bom 

professor não é apenas aquele que ensina bem, um bom professor é “o que desperta no aluno 

vontade de aprender” (Piaget, 1896-1980). 

1.3. Integração na escola 

No inicio do mês de setembro desloquei-me à ESRP, juntamente com os meus dois colegas de 

estágio, para conhecermos pela primeira vez a professora que seria a nossa orientadora durante 

todo o ano letivo. Inicialmente encontrava-me um pouco preocupada, pois esperava encontrar 

uma futura “amiga”, não apenas uma orientadora, alguém em que pudesse confiar, questionar 

e pedir ajuda sempre que precisasse. O primeiro dia foi simplesmente para conhecer a 

orientadora, as instalações e ainda alguns docentes e funcionários. 

No segundo encontro com a orientadora, esta informou-nos que contaria com três turmas este 

ano, duas delas de sétimo ano (ensino básico) e uma de 10º ano (ensino secundário). Havia 

chegado assim o momento de sabermos qual a turma que nos seria atribuída e que seria a nossa 

turma durante todo o ano letivo. Inicialmente a professora perguntou se haveria preferências, 

de imediato um colega nosso, que previamente havia discutido connosco, pediu se poderia ficar 

com a turma de secundário; uma vez que eu e o outro colega não tínhamos preferência a 

professora permitiu. De seguida, sobrava apenas duas turmas de sétimo ano, contudo o meu 

colega (que também ficaria com um sétimo ano) tinha uma contrariedade, pois tinha um primo 

numa dessas turmas, dessa forma ficou decidido então que a minha turma seria então o 7ºD.  
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1.4. Caracterização da Escola 

A Escola Secundária de Rocha Peixoto, é uma instituição pública destinada á educação de 

jovens, situada na Praça Luís de Camões, na cidade da Póvoa de Varzim. Entrou em 

funcionamento a 21 de novembro de 1892, mas inicialmente com o nome Escola Industrial e 

Comercial de Rocha, em homenagem ao ilustre professor de ensino técnico e distinto etnólogo. 

Ao longo dos anos desde a sua abertura passou por vários nomes, mas a 22 de novembro de 

1979, passou para o nome que ainda hoje é conhecida “Escola Secundária de Rocha Peixoto”. 

A escola integra o ensino básico - 3º Ciclo (7ºano, 8ºano e 9ºano) e o ensino Secundário (10º 

ano, 11º ano e 12º ano). Dentro do ensino Secundário possuí ainda vários cursos tais como: 

Cursos Científico-Humanísticos: Artes Visuais,  Ciências e Tecnologias, Ciências 

Socioeconómicas, Línguas e Humanidades; Cursos Profissionais: Animação Sociocultural, 

Técnico Auxiliar de Saúde, Técnico de Apoio à Gestão Desportiva, Técnico de Contabilidade, 

Técnico de Design Gráfico, Técnico de Eletrotecnia, Técnico de Gestão de 

Equipamentos Informáticos, Técnico de Produção em Metalomecânica, Instrumentista de 

Cordas e Teclas, Instrumentista de Sopro e Percussão. 

Esta instituição possui boas instalações, materiais, salas adequadas aos cursos existentes, bons 

professores, pensando sempre em primeiro lugar na melhor educação para os alunos. Esta 

escola também possui ensino especial, detendo profissionais adequados e as melhores 

condições para acolher qualquer pessoa portadora de deficiência. Frequentam a escola alunos 

de varias freguesias e conselhos diferentes, embora os alunos do conselho da povoa tenham 

prioridade em entrar para esta instituição.  

A escola é constituída por:   

180 Professores, sendo maioria do quadro definitivo;  

1 Psicóloga;  

55 Funcionários administrativos e auxiliares de ação educativa;   

15 Turmas do 3 ciclo de ensino básico;  

53 Turma do ensino secundário diurno; 

2 Turmas do ensino noturno. 

A nível de instalações para a disciplina Educação Física, posso aferir que existe uma grande 

diversidade de espaços desportivos, sendo que cada um, está destinado a uma modalidade: o 

http://www.esrpeixoto.edu.pt/?s=1&ss=1&oID=572&descarrega=Y3BfaXNwLnBkZg==&nivel=0&pos=2&oID2=1090
http://www.esrpeixoto.edu.pt/?s=1&ss=1&oID=572&descarrega=Y3BfaXNwLnBkZg==&nivel=0&pos=2&oID2=1090
http://www.esrpeixoto.edu.pt/?s=1&ss=1&oID=572&descarrega=Y3BfaWN0LnBkZg==&nivel=0&pos=2&oID2=1088
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“campo verde”, sintético (destinado a futebol); o “norte verde” (destinado a basquetebol); os 

“pav1 e pav2” pavilhão dividido em duas partes (destinado a ginástica e voleibol); a piscina 

(destinada à natação) constituída por cinco pistas; o “campo preto” (destinado a andebol); e 

ainda o ginásio/auditório (destinado à dança).  

Esta escola tem o privilégio de deter muito material e em boas condições para todas as 

modalidades desportivas praticadas na escola. Um ponto importante na minha opinião a referir 

é o facto de existir muitas modalidades no desporto escolar, deste modo os alunos têm uma 

grande possibilidade de escolha. Os desportos são o voleibol, o andebol, o basquetebol, a 

natação, as atividades rítmicas e expressivas - dança, o badminton, o ténis, o bodyboard, o golfe 

e o boccia. 
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Capítulo 2 - Tarefas de Estágio de Ensino-Aprendizagem 

2.1. Planeamento 

O planeamento é um processo imprescindível para que o processo ensino-aprendizagem 

ocorra de maneira eficaz e completa, este é, portanto, um processo de racionalização, 

organização e especialmente de reflexão. O planeamento não pode ser algo fixo, tem de estar 

sempre pronto para alterações e adaptações face às condições reais do contexto escolar, o que 

o torna assim um dos critérios mais árduos. Considero-me uma pessoa que gosta e consegue 

sempre planear bem, contudo, esta é a primeira experiência com a realidade, onde tudo é 

diferente do que estamos habituados, imprevistos vão acontecer de certeza e a maioria deles 

não os vamos ser capazes de prever, dessa forma, no inicio temia um bocado o que poderia 

acontecer, mas acredito firmemente que as minhas intuições e resoluções foram as melhores.  

2.1.1. Planeamento anual 

O planeamento anual das modalidades, dos conteúdos e dos critérios de avaliação para cada 

ano era previamente elaborado pelo grupo de EF, numa fase anterior ao inicio do ano letivo 

2016/2017. Na elaboração do mesmo foi tido em conta os PNEF e os recursos disponíveis para 

a prática, sendo estes espaciais, materiais e humanos.  

No segundo encontro com a orientadora, onde havia sido realizada a distribuição das turmas, 

fiquei também a saber as modalidades para todo o ano letivo: 1º período, natação e basquetebol; 

2º período, andebol e voleibol; 3º período, ginástica de solo e acrobática e futebol. Todavia, na 

semana seguinte a minha orientadora ligou-me para informar que este ano tinha havido um 

problema com as distribuições dos espaços e dos horários, dessa forma, as suas duas turmas de 

7º ano iriam funcionar de maneira diferente das restantes, as modalidades do primeiro período 

iriam ser trocadas com as do terceiro período. Pessoalmente, não me fez diferença, pois tanto 

natação como ginástica eram duas modalidades nas quais me sentia mais à vontade, mas 

atrasou-me um bocado nas planificações iniciais, pois já tinha começado a construir a unidade 

didática de natação e os primeiros planos de aula. Porém, uma vez que a turma ainda era uma 

incógnita, a UD era apenas um esboço e o plano uma hipótese, pois até à avaliação diagnóstica 

não era exequível realizar um planeamento certo e concreto. 

No terceiro encontro com a orientadora foi discutido o planeamento da primeira aula, a aula de 

apresentação. Ficou decidido que eu assumiria o comando da turma logo desde o primeiro 
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momento, sugestão feita pela professora cooperante e com a qual eu concordei plenamente e 

com muito agrado, pois era um voto de confiança por parte da mesma e significou muito para 

mim naquela fase. Ainda nessa reunião discutimos o que era necessário abordar neste primeiro 

contacto com a turma, pois uma vez que era uma turma de 7º ano e seria o primeiro ano da 

maioria dos alunos naquela escola (com exceção dos três repetentes que já haviam realizado o 

ano anterior naquele estabelecimento) havia então muita informação que estes precisariam 

saber. Tais como: as regras do funcionamento da escola, em especial das partes destinadas à 

prática de educação física- balneários e piscina; tempo disponível para se equiparem, faltas de 

atraso, presença e material; respeito pelo material; o equipamento necessário para as diferentes 

modalidades; as modalidades que iriam ser abordadas; regras de segurança nas aulas; as 

avaliações de cada período letivo; o desporto escolar, as modalidades existentes. Ainda no 

planeamento da primeira aula foi reservado um tempo para a aplicação dos questionários 

pessoais, para que desta forma se pudesse dar inicio à imediata realização do estudo de turma. 

Por fim, a primeira aula terminou com um diálogo com os alunos, em que estes tinham de 

responder a quatro questões: nome, idade, o que gostam de fazer nos tempos livres e se praticam 

algum desporto fora da escola. 

No final da primeira aula, foi discutido com a professora o planeamento das aulas seguintes, 

contudo a segunda aula não seria a avaliação inicial (diagnóstica), pois, uma vez que a segunda 

aula ocorreria num bloco de 45 minutos, tendo em conta a faixa etária da turma, o número de 

alunos e o facto de os alunos serem novos naquela escola, a professora orientadora sugeriu e eu 

concordei plenamente, que fosse apenas uma aula de reforço muscular, com um bom 

aquecimento e alongamentos. Assim, os alunos começavam a se ambientar e a compreender 

um pouco do funcionamento das aulas. Nas aulas seguintes, na quarta e quinta aula, estando a 

avaliação inicial terminada, foi possível finalmente dar-se inicio à realização da planificação da 

primeira unidade didática. As seguintes UD’s e avaliações iniciais ocorreram de forma muito 

mais rápida e eficiente. 

2.1.2. Unidades Didáticas 

A UD é um documento guia realizado por cada modalidade abordada. Estas têm como objetivo 

orientar o trabalho do estagiário em todas as aulas, são organizadas assim por: população alvo; 

critérios e parâmetros de avaliação; recursos materiais e humanos; objetivos do Domínio Sócio-

Afetivo, Domínio Cognitivo e Domínio Psicomotor; estruturação dos conteúdos; estratégias; e 



21 
 

grelhas de avaliação. Seguindo sempres as recomendações da universidade e do orientador da 

UTAD. 

A UD deve seguir uma sequência lógica, por ordem crescente de complexidade e consoante a 

função didática, sendo assim, as primeiras aulas são reservadas para a avaliação inicial, seguidas 

pela transmissão dos conteúdos, a sua assimilação, consolidação e por fim a avaliação final. 

Naturalmente, as primeiras UD foram mais trabalhosas, demoradas e exigiram uma planificação 

intensa, contudo, com o passar do tempo e o ganho de experiência foi cada vez mais fácil a 

realização das mesmas. Todas as UD seguiram a mesma organização e estrutura. 

Foram elaboradas seis UD durante este ano de estágio: 1º período, de ginástica e futebol, da 

turma do 7ºD; 2º período, de Andebol e Voleibol, da turma do 7ºD; de Natação e Basquetebol, 

da turma do 7ºD. No 1º período foram ainda lecionadas aulas de Natação, nível inicial, ao 10ºJ, 

sendo utilizada a unidade didática do colega estagiário responsável pela turma, contudo, os 

planos de aula para as aulas foram realizados em conjunto. No 3º período foram lecionadas 

aulas de Natação, nível intermédio, ao 7ºC, a unidade didática utilizada foi a do colega 

estagiário responsável pela turma, mas os planos das aulas foram realizados em concordância. 

As UD que mais dificuldades me criaram foram a de futebol e a de andebol. A de futebol devido 

à menor à vontade com esta modalidade, pouca experiência de ensino e ao reduzido número de 

aulas. A modalidade de Andebol coincidiu com uma temporada de chuva, uma vez que o local 

destinado à prática era exposto, perdeu-se então várias aulas desta UD, assim sendo, o número 

de aulas concretizadas não foi suficiente para avançar com os conteúdos programados. 

No final da lecionação de cada UD foi acrescentado um comentário à unidade didática para 

introduzir qualquer alteração na estruturação dos conteúdos ou no número de aulas. 

2.1.3. Planos de Aula 

No que diz respeito aos Planos de Aula, estes foram o último elemento do planeamento 

a ser realizado, porém, o mais trabalhoso. Durante a realização dos PA muitos aspetos têm de 

ser considerados, tais como: os melhores exercícios para os diferentes conteúdos; o nível da 

turma, as suas maiores dificuldades, mas também os seus pontos fortes; o espaço onde a aula 

irá ocorrer; os recursos materiais, temporais e humanos; aumentar e rentabilizar o tempo para a 

prática; tempo para a higiene pessoal dos alunos, não podem perder tempo de intervalo; e ainda, 
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haver uma sequência lógica ao longo das aulas e um aumento da complexidade dos exercícios, 

de forma a que ocorra uma evolução significativa das capacidades físicas dos alunos. No 

entanto, tem de se ter em conta que um plano é como o próprio nome indica apenas um plano, 

uma intenção e assim sendo, a qualquer momento estes podem precisar de sofrer alterações 

prévias ou até mesmo no momento da aula. Nem sempre tudo corre da forma deseja, por isso é 

necessário muitas vezes tomar a decisão de realizar alterações ao plano que estava inicialmente 

proposto, pois só assim podemos proporcionar as melhores condições para o processo ensino-

aprendizagem. 

Um professor tem de estar sempre preparado para lidar com imprevistos e adaptar-se ao 

momento. Na minha opinião, ao longo do ano letivo, consegui sempre adotar as estratégias mais 

adequadas e corretas, posso então afirmar que me sinto preparada para o futuro. Este ano foi 

sem dúvida um ano com muitos imprevistos, confesso que no inicio fiquei um pouco chateada 

e frustrada, mas com o passar das semanas compreendi que não havia nada a fazer para os 

evitar, as aulas nunca ocorrem 100% como planeado. Assim sendo, apenas tive de me 

consciencializar e após o ter feito cada vez estava mais preparada para os imprevistos e cada 

vez mais as minhas modificações eram as mais assertivas. 

A estrutura dos PA foi sempre igual durante o estágio, de modo a manter uma coerência, esta 

estrutura seguiu as normas que me foram apresentadas durante o meu percurso na UTAD. A 

estrutura do PA encontra-se dividida em três partes: 

1. Na primeira parte do plano podemos encontrar toda a informação de enquadramento: a 

turma, o número de alunos, a unidade didática, o número de aula, o número de aula da UD, 

a instalação onde a aula foi realizada, o material didático, a data, a hora e o tempo horário. 

2. Na segunda parte podemos encontrar o enquadramento da aula na UD: o objetivo da aula, 

a sua função didática, os conteúdos a abordar, os objetivos operacionais e respetiva ação, 

contexto e critérios de êxito. 

3. Na terceira parte podemos encontrar: as estratégias e métodos de controlo da atividade, o 

esquema e a organização geral dos exercícios, o tempo das atividades e a sequência das 

tarefas. 

Os PA foram elaborados tendo em conta as UD, a sua coerência e continuidade pedagógica, 

garantindo assim os objetivos previamente definidos pela UD.  
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Todos os PA foram previamente entregues à professora orientadora, tal como havia sido 

acertado desde o inicio, estes deveriam ser realizados e enviados por e-mail 24 horas antes da 

lecionação da aula, pois caso algo tivesse de ser mudado haveria tempo de restruturar.  

Foram lecionadas um total de 103 aulas e para cada uma delas um plano foi elaborado. 

No primeiro período: 

• Para Ginástica iriam ser lecionadas 18 aulas, 6 planos de noventa minutos e 6 de quarenta e 

cinco minutos. Contudo, nesta unidade foram abordadas duas vertentes da ginástica, 

ginástica de solo e acrobática; 

• Para Futebol iriam ser lecionadas 9 aulas, 2 planos de noventa minutos e 5 de quarenta e 

cinco minutos; 

• Para Natação ao 10ºJ iriam ser lecionadas 6 aulas, 3 planos de noventa minutos; 

No segundo período: 

• Para Andebol iriam ser lecionadas 18 aulas, 6 planos de noventa minutos e 6 de quarenta e 

cinco minutos; 

• Para Voleibol iriam ser lecionadas 16 aulas, 6 planos de noventa minutos e 4 de quarenta e 

cinco minutos; 

No terceiro período: 

• Para Natação iriam ser lecionadas 11 aulas, 4 planos de noventa minutos e 3 de quarenta e 

cinco minutos; 

• Para Basquetebol iriam ser lecionadas 9 aulas, 3 planos de noventa minutos e 3 de quarenta 

e cinco minutos; 

• Para Natação ao 7º C iriam ser lecionadas 9 aulas, 3 planos de noventa minutos e 3 de 

quarenta e cinco minutos 

 

Aulas fora das unidades didáticas: 

• Fitescola (bateria de testes de condição física) realizados obrigatoriamente no 1º e 2º período, 

6 aulas, 2 planos de noventa minutos e 2 de quarenta e cinco minutos;  

• Teste escrito realizado no 3º período, 1 aula, 1 plano de 45 minutos;  
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• Aula de Educação para a Sexualidade: ciclo menstrual e ovulatório, realizada no 3º período 

de caráter obrigatório e direcionada pela professora orientadora da escola com a duração de 

noventa minutos. 

2.1.4. Prática de Ensino Supervisionada 

Quando se fala das práticas de ensino supervisionadas é de salientar que estas se apresentam 

como sendo o primeiro contacto com a realidade pedagógica, onde o propósito é a transferência 

e assimilação de conhecimentos, saberes e deveres. É também na PES onde podemos obter os 

maiores ganhos, especialmente o aperfeiçoamento de técnicas e conhecimentos obtidos até ao 

momento. 

A orientadora cooperante observou todas as minhas aulas, no final de cada aula fazíamos juntas 

um balanço, onde a professora transmitia os seus feedbacks, de maneira a me ajudar a melhorar 

o meu desempenho. 

Uma vez que o meu núcleo de estágio era composto por mais dois estagiários, tive a 

oportunidade de observar todas as aulas realizadas por ambos, com exceção da primeira aula, 

da aula do teste e da última aula. Apesar de ter observado a maioria das aulas dos meus colegas, 

apenas foram registadas 45 aulas de cada um. Segundo as normas da universidade era também 

necessário observar 20 aulas da professora orientadora, mas uma vez que este ano a professora 

apenas tinha sido encarregada de três turmas e cada uma estava atribuída a um estagiário, as 20 

horas foram realizadas a outros professores. Assim sendo, a nossa orientadora pediu a três 

professores de EF se poderíamos observar algumas das suas aulas, estes concordaram de 

imediato, dessa forma, tivemos a regalia de observar três professores a lecionar a sua área 

dominante, um professor especializado em voleibol, um professor especializado em 

basquetebol e ainda uma professora especializada em natação.  

2.2 Observações das Aulas 

Na minha opinião as observações foram um ponto fulcral neste EP, quem não sabe observar 

não sabe analisar e assim sendo não consegue avaliar. A deteção dos erros, das dificuldades e 

das evoluções dos alunos, é a forma de avaliar, alguém que não o consiga fazer devidamente 

nunca será correto, justo e competente, resumindo, nunca será um bom professor. 
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Ao longo das observações pude ter a certeza que, a cada observação que fazia, mais certa estava 

de que, apesar de apenas estar a assistir, estava a adquirir competências fundamentais. A cada 

aula que passava cada vez conseguia identificar melhor os erros que nesta haviam: erros nos 

exercícios e como estes podiam ser solucionados; erros de execução e quais os feedbacks e 

correções que poderiam ajudar no momento; e até mesmo pormenores simples que poderiam 

fazer imensa diferença, como por exemplo, a colocação do professor e do material. 

Foi estipulado pela faculdade que era obrigatório observar 45 aulas a cada colega de estágio e 

20 aulas ao orientador. Contudo, no inicio do ano letivo decidimos entre nós os três, colegas de 

estágio, que quereríamos observar todas as aulas uns dos outros e assim foi. No entanto, não 

realizei observações por escrito todas estas, pois foram aproximadamente 200 aulas, apenas 

realizei por escrito o número pedido e estipulado desde o inicio do estágio, assim sendo realizei 

45 observações ao meu colega André Miranda e à sua turma de 10º ano e ao meu colega Joaquim 

Moreira e à sua turma de 7º ano. 

Quanto às observações à orientadora, tais não foram possíveis visto que este ano esta não tinha 

mais nenhuma turma a seu cargo, assim sendo com a ajuda da nossa orientadora distribuímos 

as horas por outros professores da escola. A conselho da nossa orientadora foi-nos dada então 

a oportunidade de observar professores experientes nas áreas que melhor dominavam, observei 

oito aulas de voleibol, seis de natação e seis de basquetebol. Ter a oportunidade de ver 

professores a lecionarem uma área que realmente gostam e entendem permitiu-me retirar 

anotações que me poderão vir a ser muito úteis no futuro, foi sem dúvida uma mais valia. 

Foram utilizadas para registo das observações, tabelas que seguem o modelo proposto pela 

UTAD, utilizado nas aulas de Didática Geral da Educação Física e do Desporto do 1º ano do 

2ºciclo da faculdade, as quais se encontram apresentas na sebenta “Observação de aulas de 

Educação Física”, nº334 da Série Didática – Ciências Aplicadas. Estas tinham como objetivo 

contabilizar o tempo da aula e categorizar o comportamento que estava a acontecer (instrução, 

organização, tempo motor específico e tempo motor não específico), bem como o tempo útil e 

o tempo disponível para a prática. 
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2.3 Reuniões  

2.3.1. Reuniões com o Orientador 

Durante todo o estágio reuni-me com a orientadora cooperante, inicialmente o estipulado seria 

encontrarmo-nos todas as sextas-feiras de manhã, onde seria necessário realizar uma ata do 

acontecimento. Contudo, como no inicio das aulas havia mais dúvidas e questões, começamos 

a encontrar-nos todos os dias após as aulas lecionadas, independentemente se eram as minhas 

ou as dos meus colegas, nesses encontros discutíamos os pontos fortes e fracos das aulas, a 

professora dizia os seus feedbacks e discutíamos também o plano para as aulas seguintes. 

Conforme o tempo foi passando, estes encontros tornaram-se um hábito e dessa forma as 

reuniões de sexta feira quase nunca aconteciam, nós os estagiários juntávamo-nos mesmo assim 

na sala dos professores, onde nesta adiantávamos os trabalhos para a Universidade, quanto à 

nossa orientadora, por vezes passava na sala para verificar se tudo estava a correr bem e se 

precisávamos de alguma ajuda. 

No entanto, em algumas sextas-feiras eram realizadas reuniões com os 3 núcleos de estágio, 

pois era a única altura em que todos os 8 estagiários do grupo de Educação Física se 

encontravam na escola e com tempo horário livre. Nestas reuniões discutíamos os planos para 

as atividades escolares que eram organizadas anualmente pelos núcleos de estágio. 

Este tempo horário também era utilizado no final da lecionação de cada unidade didática para 

reflexão e discussão sobre as notas com a orientadora cooperante, por fim, preenchia ainda 

sozinha as tabelas de avaliação da plataforma da escola. 

2.3.2. Reuniões com o Diretor de Turma 

No inicio do ano a nossa orientadora sugeriu-nos, uma vez que esta não tinha nenhuma direção 

de turma, que acompanhássemos os diretores de turma das nossas turmas, de forma a vermos 

as responsabilidades e os encargos a que estes eram sujeitos. Assim sendo, fui apresentada a 

professora e diretora da turma D do 7º ano, a minha turma. De imediato, a DT foi acessível e 

muito amigável, esta sugeriu que me encontrasse com ela às sextas-feiras por volta das 9 horas 

na sala de atendimento aos encarregados de turma. Nas primeiras vezes que me encontrei com 

a DT pude ajudá-la, juntas transferimos os dados de todos os questionários de inicio de período 

dos alunos da turma para a plataforma da escola – inovar. Ao fim de cinco encontros, a 

professora começou a receber constantemente visitas dos encarregados de educação, os quais 
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até à altura apenas tinham contactado via telefone. Com estas visitas permanentes não havia 

mais que eu pudesse fazer para ajudar a DT e assim sendo ela dispensou-me e agradeceu-me 

pela ajuda dada até então. Na minha opinião, não pude ajudar tanto como intencionava, mas 

todos os momentos passados naquela sala foram sem dúvida uma adição às minhas experiências 

e conhecimentos. 

Por fim, posso concluir que, ser diretor de turma tem mais do que parece e é sem duvida um 

cargo muito trabalhoso e exigente, devendo assim, ser sempre entregue a alguém competente e 

firme para que seja bem realizado. 

2.3.3. Reuniões Finais dos Períodos Letivos 

Ao longo do ano tive a oportunidade de fazer parte de duas reuniões do conselho de turma, da 

reunião realizada no final do 1º período e do 2º período. Com muita pena minha não pude 

participar na de final de ano, tal como nenhum professor estagiário pôde, alheio ao nosso 

conhecimento, um mal-entendido surgiu e dessa forma o diretor decidiu que na última reunião 

apenas estariam presentes os professores titulares da disciplina de educação física da turma. 

Contudo, assistir e participar em duas reuniões foi mais que suficiente para compreender o 

funcionamento destas. Durante muito tempo não entendia porque os professores se queixavam 

destas reuniões e diziam que eram demoradas e complicadas por vezes, até que presenciei duas 

reuniões de quase três horas cada. No inicio a DT começa a ler a ata com o auxílio da secretaria 

da reunião, mas com o desenrolar desta surgem sempre entraves e a cada paragem na leitura da 

ata uma nova discussão surge. Quando tudo parece estar a terminar é ainda necessário: inscrever 

os alunos com notas negativas em aulas de apoio; discutir métodos para melhorar o desempenho 

da turma; restruturar a planta da turma para o novo período; definir as datas para os testes orais 

e escritos, mas sempre com atenção que certas disciplinas não podem calhar na mesma semana, 

não pode haver dois testes o mesmo dia e ainda, cada disciplina tem apenas duas ou três datas 

possíveis. 

2.4 Balanços 

2.4.1 Balanços Finais das Aulas 

Dada por finalizada cada aula, tínhamos um limite de horas para escrever e enviar o 

balanço das aulas, acordo este feito também na primeira reunião com a orientadora. Todos os 

balanços das aulas tinham de ser enviados até ao término do dia em que esta era lecionada. 
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Assim sendo, por cada aula lecionada um balanço tinha de ser realizado, todos os 

balanços iniciavam-se com o mesmo tipo de introdução, a qual continha: a unidade didática, o 

número da aula, o número da aula da UD, a data, o local onde havia sido realizada e o objetivo 

desta. De seguida era desenvolvido um texto, no qual era explicado o que havia sido realizado, 

o que havia funcionado bem como ambicionado e o que não havia ocorrido tão bem como 

planeado, o porquê e as estratégias para não se voltar a repetir. Foram realizados balanços de 

109 aulas, destas 9 aulas lecionadas à turma C do 7º ano, 6 aulas lecionadas à turma J do 10º 

ano e 94 aulas lecionadas à turma D do 7º ano. 
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Capítulo 3 - Tarefas de Estágio de Relação Escola-Meio 

3.1 Estudo de Turma 

É imprescindível que um professor tenha o máximo de conhecimentos e informações sobre os 

seus alunos e as turmas que leciona, para tal, é necessária a realização de um estudo de turma. 

Apenas com um estudo da turma é possível conhecer-se parte das dificuldades, dos interesses, 

das atitudes, dos comportamentos e das relações entre os alunos. E dessa maneira, dar a 

possibilidade ao professor de definir estratégias de ensino-aprendizagem, traçando objetivos 

que se adequem a cada aluno e assim possibilitar uma aprendizagem mais eficaz por parte dos 

mesmos, aumentando as chances de todos obterem o sucesso, garantindo-se assim igualdade de 

oportunidades e a inclusão de todos. 

Assim sendo, o objetivo principal do estudo de turma realizado foi caracterizar a turma D do 7º 

ano de escolaridade da Escola Secundária de Rocha Peixoto, no presente ano letivo 2016/2017. 

Este foi realizado antes do começo das aulas práticas, uma vez que esta era uma turma 

totalmente desconhecida, tornando-se assim uma ferramenta importante na metodologia 

utilizada para a abordagem da disciplina.  

Deste modo foi aplicado, na aula de apresentação, um questionário pessoal que constituía 

questões sobre o agregado familiar, saúde, rotinas diárias, vida escolar, prática desportiva e as 

relações interpessoais entre os alunos (questionário sociométrico). 

Assim sendo, a organização do estudo prende-se inicialmente pela recolha de dados 

(preenchimento de questionários), de seguida o tratamento dos mesmos (construção de gráficos 

e tabelas), a discussão de todos os resultados obtidos e finalizando com uma breve consideração 

final dos benefícios e dos objetivos alcançados com este estudo. 

O objetivo primordial deste estudo é a caraterização geral da turma D do 7º ano de escolaridade, 

para que se possa intervir de uma forma mais assertiva junto dos alunos no processo de ensino-

aprendizagem, definindo as melhores estratégias e objetivos que possam ajudar na sua evolução 

motora e ter uma melhor perceção das relações interpessoais entre os mesmos. 

O presente estudo pretende analisar mais detalhadamente os seguintes parâmetros: 

• Constituição da turma, no que respeita à distribuição dos alunos por idade e sexo; 
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•  A constituição do agregado familiar para uma melhor perceção do ambiente familiar dos 

alunos; 

•  Identificar problemas de saúde, e as implicações (restrições) para a prática nas aulas de 

Educação Física; 

• A vida escolar dos alunos, no que consiste ao número de reprovações, nota no ano anterior 

e interesse pela disciplina; 

• Analisar o interesse da prática de atividade física extraescolar por parte dos alunos; 

•  As modalidades desportivas pelas quais os alunos têm preferência e aquelas a que têm mais 

dificuldades, para depreender qual o nível de desempenho motor médio da turma e permitir 

um melhor planeamento das aulas; 

•  As relações interpessoais dos alunos da turma, sabendo quais são os mais populares e os 

mais rejeitados, de forma a facilitar o planeamento das aulas, criando um bom 

relacionamento. 

3.1.1 Amostra 

A população-alvo deste estudo foi todos os alunos que integram a turma D do 7º ano de 

escolaridade da Escola Secundária de Rocha Peixoto no ano letivo 2016/2017, sendo esta 

constituída por 28 elementos. Os resultados posteriormente apresentados neste estudo serão 

baseados nas respostas dos 28 alunos, 9 do sexo feminino e 19 do sexo masculino, com idades 

compreendidas entre os 11 e os 18 anos, com uma média de 12,3 anos. Verifica-se então uma 

distribuição heterogénea, prevalecendo o sexo masculino. 

3.1.2. Instrumentos 

Para a recolha de dados, foi aplicado pelo grupo de estágio um questionário pessoal com 

perguntas abertas, fechadas e semiabertas, as questões presentes neste questionário foram 

selecionadas cuidadosamente e de acordo com os objetivos deste estudo, formando assim 5 

grupos: 1-Identificação pessoal; 2-Caraterização do Adregado familiar; 3-Saúde, 4-Vida 

Escolar; 5-Desporto e ocupação dos tempos livres. 

Relativamente ao parâmetro sociométrico, foi aplicado um questionário sociométrico com 3 

questões, cuja resposta era preferência e rejeição. A primeira questão relacionada com a 

companhia para os intervalos, a segunda questão sobre os trabalhos de grupo e a terceira a 

respeito da formação de equipas para as aulas de educação física. 
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Foram ainda recolhidos os dados da altura e do peso de cada aluno, usados no presente estudo, 

entrando como informação fundamental ao nível da saúde (IMC).  

3.1.3. Procedimentos 

 Os preenchimentos do questionário pessoal, do questionário sociométrico e a recolha 

dos dados relativos ao peso e altura, ocorreram nas aulas nº1/2, nº13/14 respetivamente, sendo 

estas a aula de apresentação, aula de avaliação final (sumativa). As referidas aulas decorreram 

no dia 15 de setembro, 13 de outubro. 

Na 1ª/2ª aula após serem feitas as apresentações, transmitidas as regras de funcionamento e as 

configurações de avaliação da disciplina, foi solicitado aos alunos o preenchimento dos 

questionários, para tal foi feita uma breve explicação do porquê do preenchimento dos mesmos 

por parte do professor responsável pela disciplina, onde os alunos foram instruídos ainda do 

caráter sigiloso dos dados e pedido o máximo de veracidade possível nas respostas dadas. 

Na 13ª/14ª foi aplicado o questionário sociométrico, este foi preenchido individualmente após 

uma breve explicação do objetivo e solicitação de sinceridade e seriedade no seu 

preenchimento. A aplicação do mesmo ocorreu durante a aula de avaliação final (sumativa), de 

maneira a não se perder tempo de aprendizagem, os alunos que acabavam a avaliação passavam 

para uma estação onde tinham o questionário para preencher e onde eram medidos e pesados. 

Após a recolha dos dados, a análise destes foi efetuada no programa "Microsoft Office Word 

2016" e no programa “Microsoft Office Excel 2016”. 

1.1.4. Relatório e Conclusões 

Após a análise dos resultados obtidos com a aplicação dos inquéritos e recolha de medições foi 

possível retirar diversas conclusões, as quais foram uma mais-valia no processo de ensino-

aprendizagem desta turma. 

Foi-me possível compreender um pouco as limitações existentes nos alunos da turma e o modo 

como estes se relacionam entre si. Perante isto, as conclusões pedagógicas que retiro 

fundamentais para a minha intervenção junto da turma são: 

- No que refere ao aluno em que o seu agregado familiar apenas é constituído pela mãe terei de 

ter mais atenção ao seu comportamento e ao seu desempenho, considerando que o seu estado 
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emocional pode estar afetado devido à falta de uma presença paterna. Existem ainda mais 4 

alunos cujo os pais se encontram separados, contudo estes têm um agregado superior a uma 

pessoa.  

- A nível de horas de repouso por noite foi verificado nos resultados obtidos que a maioria dos 

alunos desta turma dorme em média entre 8 a 10 horas, o que é fundamental, pois segundo a 

Fundação Nacional do Sono, nos Estados Unidos (NSF, 2016) as horas de sono recomendadas 

para as idades 6-13 anos são de 9 a 11 horas e para as idades 14-17 anos são de 8 a 10 horas. 

Perante isto, a turma tem o descanso necessário, no entanto uma aluna, dorme menos de 8 horas, 

no entanto como já tem 18 anos, nesta faixa etária as horas recomendáveis são de 7 a 9 horas. 

- Quanto aos problemas de saúde, a minha estratégia passa por ter uma atenção redobrada para 

com os 3 alunos que têm asma de modo a que ao realizar os exercícios estes não façam um 

esforço demasiado a ponto de desencadear uma crise. Relembrar que devem trazer consigo a 

bomba para a asma para o caso de necessitar o uso da mesma. Quanto ao aluno que tem 

epilepsia, certificar-me que está controlada e saber como intervir durante uma crise. Em relação 

à aluna com síndrome de Parry Romberg (devido à operação de remoção de gordura da barriga 

e da parte interna da coxa), ter em atenção quais as suas limitações durante a prática e dessa 

forma definir estratégias de ensino-aprendizagem para ultrapassar essas mesmas limitações 

fazendo com que a sua atividade seja aproximada à dos seus colegas.  

- A nível de saúde a turma tem ainda outro problema, 7 alunos têm o IMC acima do nível 

saudável, no entanto nenhum tem valores preocupantes, mas uma especial atenção será dada 

aos mesmos e um estímulo diferente de maneira a motivá-los para que se esforcem sempre ao 

máximo, promovendo assim a máxima mobilização possível. Existem também 11 alunos abaixo 

do nível saudável, contudo não são casos que requerem atenção, uma vez que tal se deve ás 

faixas etárias e muitos ainda não se terem desenvolvido. 

-Para o 1º período as modalidades definidas para o 7º ano de escolaridade são a Ginástica de 

solo, a Ginástica acrobática e o Futebol. No planeamento de Ginástica terei de elaborar 

exercícios que estimulem os alunos à prática da mesma, uma vez que esta é referida como 

aquela na qual possuem maiores dificuldades e que menos os motiva. Quanto ao Futebol, será 

uma modalidade em que previsivelmente os alunos apresentarão menos dificuldades e estarão 

mais motivados, uma vez que a turma é constituída maioritariamente por rapazes, sendo que 

grande parte pratica a modalidade fora da escola.  

-Mais de metade da turma (68%) está envolvida na prática desportiva fora do currículo escolar, 

destes existem ainda 3 alunos que praticam mais que um desporto. 
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-Quanto ao teste sociométrico, e em relação os alunos com mais rejeições, a minha abordagem 

passa por criar estratégias que estimulem a sua relação com os restantes colegas da turma, para 

desse modo criar um bom ambiente de grupo e assim tentar solidificar as relações interpessoais. 

Uma outra estratégia que pretendo colocar em prática é a de criar grupos de trabalho compostos 

pelos alunos com relações negativas, segundo o teste sociométrico, pois muitas vezes a simples 

colocação destes alunos no mesmo grupo pode fazer com que os mesmos comecem a criar uma 

ligação e a se relacionar mais, porém sempre que o fizer terei o cuidado de apenas formar um 

desses grupos por aula de maneira a ser mais fácil de controlar o desenrolar da relação. 

Este estudo de turma revelou-se muito trabalhoso, mas sem dúvida muito importante na 

obtenção dos primeiros conhecimentos dos nossos alunos e de tudo que os rodeia e 

consequentemente oferecer assim uma maior possibilidade de sucesso nas nossas estratégias e 

no nosso processo de ensino-aprendizagem. 
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Capítulo 4 – Atividades na Escola 

4.1 Desporto Escolar 

4.1.1 Artes Rítmicas e Expressivas - Dança 

Outra maneira de me envolver em mais atividades da escola foi participar semanalmente no 

Desporto Escolar, na primeira reunião de núcleos de estágio e respetivos orientadores, realizada 

na terceira sexta-feira do ano letivo 2016/2017, foi definido que desporto escolar iria cada 

estagiário seguir. 

Por sugestão dos orientadores nenhuma modalidade devia ser escolhida por mais do que um 

estagiário, dessa forma perdi a oportunidade de seguir o desporto que mais queria, a natação. 

De seguida, decidi optar pela dança, mas também já havia sido escolhida, no entanto, sendo 

esta o desporto escolar que envolve mais alunos da escola toda a ajuda era bem-vinda. Existia 

mais que um treino por semana, mas o meu horário apenas me permitia colaborar às quintas-

feiras e nesses dias a outra professora estagiária não podia, acabamos então por ficar as duas a 

colaborar com o mesmo desporto escolar. 

Assim sendo, comecei a participar no desporto escolar todas as quintas-feiras, das 13:35h às 

15:05h. Foi uma boa experiência sem dúvida e a qual me ofereceu novos conhecimentos, tais 

como: o crescer de um grupo; o desenvolver de amizades; sentido de união; a evolução em 

alunos que realmente se aplicam e gostam do que fazem; o trabalho que um professor de DE 

tem. A meu ver, este último parâmetro foi o mais importante, pois aprendi novas estratégias de 

ensino da dança, tais como: o controlo de um número elevado de alunos; como ajudar a evoluir 

quem mais dificuldades tem; beneficiar quem se esforça; “castigar” quem não trabalha; a 

estruturação e organização de um treino; algumas atividades de grupo, para que estes se 

conheçam melhor, se sintam mais à vontade e sobretudo se tornem mais unidos. Por fim, 

aprendi ainda a parte teórica ligada ao DE, todo o processo de inscrições, registos, autorizações 

e a organizar uma atuação.  

Este ano o “II Encontro de Dança” realizou-se na ESRP e foi organizado com a colaboração 

dos núcleos de estágio de EF. Com maior contributo da minha parte e da estagiária que também 

seguia este DE, juntas tivemos uma pequena formação para aprender como funcionava e como 

trabalhar com o sistema de classificações utilizado nos concursos entre escolas. Dessa forma, 
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no dia do concurso, ficamos as duas responsáveis pela introdução das classificações atribuídas 

pelos seis júris (3 de artística e 3 de técnica) no sistema, bem como por desvendar e expor os 

vencedores (1º lugar dos iniciados e dos avançados). Contudo, tal como os restantes estagiários, 

fiquei ainda responsável pela montagem e decoração do espaço, o qual requereu muitas horas 

e trabalho árduo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3- Mesa dos júris no dia da atuação 

A participação no desporto escolar conduziu ainda a mais um evento, este um pouco mais 

trabalhoso, a “Gala do Desporto Escolar”. Este era um acontecimento que contava com a 

presença dos responsáveis pela lecionação do DE, todos os alunos que participaram ao longo 

do ano, convidados especiais e ainda de alguns membros da direção, incluindo o próprio diretor. 

A gala é realizada todos os anos e é considerada de extrema importância, pois é o maior evento 

da escola.  Esta é organizada em duas partes, inicia-se 

sempre com um jantar de gala (dresscode); a segunda 

parte consiste na atribuição de prémios e certificados a 

todos os integrantes do DE, cada modalidade é 

chamada, todos os que se encontram ligados a esta 

sobem ao palco. Enquanto isto, passam fotografias e 

vídeos nos dois ecrãs laterais, retratando os momentos 

Figura 1- Decoração do pavilhão para o "II 

Encontro de Dança" 
Figura 2 - Decoração e mesa dos júris para o "II 

Encontro de Dança" 

Figura 4- Montagem do espaço para a "Gala 

do Desporto" 
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mais marcantes e importantes desse ano letivo. Ainda nesta fase, decorrem várias atuações dos 

grupos de dança ligados à ESRP (não apenas os do DE). 

O contributo dado para a realização deste evento por parte dos núcleos de estágio foi mais uma 

vez a montagem e a decoração do espaço, no entanto, desta vez teria de ser uma mudança muito 

maior, teríamos de transformar um pavilhão desportivo num salão de jantar/festa. Assim sendo, 

foi preciso decorar desde o chão até ao teto, literalmente. No topo do pavilhão foi feito um novo 

teto, coberto de lençóis horizontais; ainda a partir do teto foram presas as  bandeiras de cada 

modalidade do DE; foram forradas  três laterais do pavilhão, de forma a esconder os balneários 

e as tabelas de basquetebol; todo o palco teve de ser forrado também; o chão foi coberto por 

linóleo; diversas mesas e inúmeras cadeiras tiveram de ser transportadas do refeitório escolar; 

montagem de dois projetores e duas telas para projeção; distribuição de diversos vasos de flores 

pelo espaço para decoração; enumeração e distribuição dos convidados pelas mesas, havia sido 

enviado previamente por cada professor regente da modalidade o nome dos alunos, para que 

assim, fossem realizados cartões de forma a simplificar a disposição no dia do evento. 

Posso concluir, sem a menor dúvida, que a participação no DE foi uma mais valia neste estágio, 

pois ofereceu-me diversas experiências em diferentes vertentes e novos ensinamentos/atributos, 

o que será certamente benéfico para meu futuro profissional.  

 A dança foi sempre o desporto que pratiquei e ao qual sempre estive ligada, todos os minutos 

passados naquela sala de treino foram prazerosos, contudo lamento profundamente não ter 

participado na natação. Apesar de também já ter praticado por vários anos esta modalidade, 

sinto que teria muito mais aprender nesta e principalmente com alguém tão profissional como 

o professor de natação do desporto escolar da ESRP. 

Figura 6- Decoração da zona de jantar da "Gala do 

DE" 
Figura 5- Decoração do Palco da "Gala do DE" 
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4.1.2 Atletismo 

Para além das experiências referidas anteriormente a nível do desporto escolar, estive ainda 

ligada a mais uma modalidade, o Atletismo. Apesar da ESRP não abordar esta vertente no DE, 

devido à falta de instalações na escola, ainda assim, a escola participa em todas as provas 

existentes tanto a nível regional como nacional.  

A participação nesta modalidade foi sobretudo por parte dos três estagiários da UTAD, pois a 

professora responsável este ano pela modalidade não apresentava muita experiência e 

conhecimentos a respeito da mesma, assim sendo esta pediu-nos a nós especificamente por 

apoio. Tal, deveu-se ao facto de os meus colegas de estágio serem ambos praticantes e um 

destes treinador desta modalidade. Dessa forma, como estávamos sempre os três juntos em 

todos os projetos e atividades, eu envolvi-me também nesta modalidade.  

No atletismo a apoio dado por mim foi o de acompanhar os alunos da escola às provas e ajudar 

na sua organização e controlo; e ainda, o de ajudar em tudo o que fosse surgindo e necessário. 

Inicialmente, acompanhei um grande número de alunos ao corta-mato escolar regional, após 

este, todas as outras provas requeriam um número menor de alunos e dessa forma já não eram 

necessárias tantas pessoas para ajudar. Contudo, tentei sempre estar presente e dar o meu 

contributo no maior número de atividades/provas, mesmo assim, não pude estar presente em 

duas provas pois coincidiam com a minha PES. No entanto 

tive ainda o prazer de acompanhar alguns alunos ao Mega 

Sprint distrital, neste a ESRP trouxe várias medalhas, entre 

estas 3 de ouro. 

Apesar do meu acompanhamento ao DE Atletismo não ter 

sido tão completo como o da Dança, uma vez que esta 

modalidade não tinha treinos nunca seria possível, apenas 

acompanhei os alunos às provas, mesmo assim posso 

concluir que foi uma mais valia, pois desta forma pude ter uma noção de como são as provas 

de atletismo escolar e de como controlar, apoiar e acompanhar os alunos selecionados. 

Figura 7 - Grupo de alunos 

intervenientes e professores 

responsáveis na prova "Mega Sprint". 
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4.2 Atividades do grupo de Educação Física 

4.2.1. Torneio de Natação 2016/2017 

O torneio de Natação foi um evento organizado inteiramente pelos estagiários de EF da ESRP, 

inicialmente ocorreu uma reunião entre os estagiários e os respetivos orientadores, onde estes 

forneceram algumas informações e pareceres sobre como organizar um torneio. Após esta 

reunião todo o trabalho foi entregue a nós, oito estagiários de EF, decidimos então começar por 

criar uma lista de todos os afazeres e distribuindo-os em seguida, tal como havia sido sugerido 

anteriormente pelos orientadores. 

O núcleo de estágio da UTAD ficou responsável pela criação da ficha de inscrição; pelo 

regulamento; pelos prémios; pelos certificados quer de participação quer de 1º, 2º e 3º lugar de 

cada categoria e escalão (básico, secundário e adaptado); formatação das fórmulas do Excel, 

pois o ficheiro já existente não estava projetado para admitir tantos alunos como os inscritos. 

Apesar das tarefas estarem divididas pelos núcleos de estágio, muitas vezes trabalhamos em 

equipa, recebendo ajuda de outros estagiários na realização e impressão dos certificados. E 

colaboramos na realização das tabelas que 

continham a divisão dos alunos por pistas para 

o dia da prova, na sua impressão, recorte e por 

fim colaboramos ainda nas afixações dos 

cartazes. Outro aspeto fundamental sobre o 

torneio, foi que este contou com a presença do 

Desporto Adaptado, foram enviados convites a 

duas associações vizinhas, ao MADI 

(movimento de apoio ao diminuído intelectual) 

e ao MAPADI (movimento de apoio de pais e amigos ao diminuído intelectual), a organização 

e a inserção destes no torneio não foi feita de forma diferente, concorreram assim junto com os 

alunos da ESRP. Contudo, tivemos o cuidado de colocar estes alunos sempre nas pistas das 

extremidades por segurança, quanto aos tempos, estes seriam contados como uma categoria 

própria entre os alunos do MADI e MAPADI, de forma a que houvesse seguramente 

vencedores. 

No dia do evento, correu tudo como planeado, todos os estagiários ficaram responsáveis por 

funções que lidavam diretamente com os alunos, câmara de chamada, cronometristas e partidas, 

Figura 8 - "Torneio de Natação 2016/2017" e 

cronometristas 
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enquanto que os nossos orientadores ficaram apenas responsáveis por introduzir os dados no 

sistema e dar apoio caso preciso. O meu papel foi o de cronometrista, uma função que gostei 

muito e que nunca tinha realizado, todos os cargos que me foram delegados na organização 

deste torneio e no próprio dia foram novos para mim, dessa forma vieram oferecer-me vários 

conhecimentos novos fundamentais. 

4.2.2. Torneio de Futebol – Taça RP 

Na segunda reunião de núcleos de estágio da ESRP, também nos foi atribuída outra tarefa, a de 

organizar um torneio de futebol - Taça RP, este tinha como tradição acontecer todos os anos e 

sempre organizado pelos estagiários de EF. Contudo, a organização deste foi sem dúvida mais 

simples do que o de natação. 

Quanto às inscrições, estas eram restritas a um certo número de equipas e foram realizadas na 

sala de convívio, na hora mais conveniente para a maioria dos alunos da ESRP; o regulamento 

foi mais uma vez realizado pelo meu núcleo e afixado previamente junto com o cartaz; apenas 

mais uma tarefa nos faltava, a de requisitar o material e o espaço; no entanto, tivemos uma ideia 

nova, recebermos convidados especiais para arbitrarem os jogos, convidou-se assim antigos 

alunos que haviam seguido Desporto no seu futuro (jogadores profissionais e treinadores). Esta 

decisão foi tomada principalmente para que nenhum aluno pudesse questionar as decisões dos 

árbitros, não havendo assim a desculpa “o professor tem alunos preferidos”.  

No dia do torneio, a minha função foi a de preencher os boletins de jogo com os resultados, o 

nome da equipa e do capitão e ainda de fotografar o evento.  

 

 

 

 

 

 

Figura 9 - Torneio "Taça RP" Ensino Secundário Figura 10 - Torneio "Taça RP" Ensino Básico 
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4.3. Peddy Paper 

4.3.1. Peddy Paper 9º ano 

O núcleo da UTAD ficou também responsável de organizar um peddy paper para duas turmas, 

9ºA e 9ºC no horário mais1. Este consistia no preenchimento de questões sobre as matérias das 

atuais disciplinas da turma (questões estas fornecidas pelas professoras da turma) e ainda uma 

estação prática (totalmente criada por nós). Durante a atividade, dividimo-nos pelos postos, mas 

uma vez que eramos apenas quatro (três estagiários e a orientadora da escola) pedimos apoio à 

responsável da biblioteca e ao funcionário do pavilhão, os quais tinham apenas a função de 

assinar o boletim, para que os alunos pudessem voltar à sala inicial e preencher o questionário. 

No final de terem o questionário respondido e entregue, os alunos partiam para o ponto seguinte 

no mapa. O meu posto foi o ponto de partida, neste era verificado se os alunos tinham as 

assinaturas e se respondiam às questões sem ajuda e sem batota. 

 Para este peddy paper precisamos de: imprimir uma foto da aérea da escola, onde 6 pontos se 

encontravam desenhados e denominados de A a F, estes não eram demasiado específicos, de 

forma a que os alunos tivessem alguma dificuldade em encontrar o local de recolha do 

questionário; atrás de cada mapa, entregue a cada grupo, encontrava-se o percurso, como eram 

muitos alunos, houve dois percursos iguais; contudo, ponderamos que o tempo que estes 

levariam a encontrar a estação e a preencher o questionários nunca seria o mesmo e dessa forma, 

estes nunca se cruzariam; foi necessário planear o que haveria de ser dito inicialmente, para que 

fosse um discurso rápido e esclarecedor, este foi feito por nós, mas dirigido pela professora 

orientadora; o texto continha as regras e como se iria desenvolver a atividade; por fim, 

decidimos que a prova de desporto ia contar por tempo e que serviria apenas para desempatar 

caso no final houvesse um grupo com o mesmo número de respostas certas.  

A atividade correu muito bem, apesar de no inicio os alunos encontrarem-se demasiado 

excitados, acabaram por acalmar e a atividade desenrolou-se da melhor maneira possível. Na 

sexta feira seguinte, no horário da reunião semanal com a orientadora, corrigimos os 

questionários e apurámos o vencedor. De seguida todos os dados recolhidos foram entregues à 

DT das turmas, quem nos havia pedido para organizar a atividade, esta iria anunciar o vencedor 

nas suas aulas e decidir o prémio. 

                                                           
1 Existência de mais uma hora no horário de uma turma, destinada a uma aprendizagem extra, muitas vezes usada para 

reposição de aulas. 
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4.3.2. Peddy Paper 4º ano 

No inicio do ano letivo participamos também noutra atividade semelhante a um peddy paper, 

contudo esta foi realizada a turmas da primária (4ºano), desta vez não nos coube a nós organizar 

e preparar, apenas fizemos papéis de “guias”, levando assim cada turma aos postos espalhados 

pela escola. 

Nos diferentes postos decorreram diversas atividades, maioria em forma de jogo de forma a 

cativar o interesse dos alunos pelas diferentes áreas 

e pela escola em si. Assim sendo, acompanhando 

sempre a mesma turma de uma certa escola, 

passamos por postos de matemática, ciências, 

físico-química, tic, mecânica e ainda as instalações 

desportivas da escola apenas com o intuito de ver 

e ter conhecimento das mesmas. 

Foi sem dúvida uma atividade interessante e diferente, pessoalmente gostei muito, em especial 

da experiência de conviver com alunos de ensino primário. 

4.4. Visita de estudo 

No dia 30 de setembro de 2016, ocorreu uma atividade inesperada, uma visita de estudo ao 

pavilhão Rosa Mota, no Porto, através da disciplina de ciências da natureza. O intuito desta era 

dar aos alunos a oportunidade de presenciar algumas experiências e realizar atividades novas. 

A pedido de uma professora da disciplina de Ciências da Natureza e de uma professora de Física 

e Química, eu e o meu colega de estágio também responsável por uma turma de 7º ano, tivemos 

o prazer de ajudar e acompanhar as nossas turmas a uma visita de estudo.  

Não hesitei em aceitar esta proposta, pois as aulas haviam começado há pouquíssimo tempo e 

esta seria sem dúvida a melhor maneira de me envolver e conhecer melhor a turma fora do 

contexto de aula. E assim foi, tal como previ pude conhecer melhor os meus alunos, ver com 

quem se relacionavam melhor e pior e ainda conversar um pouco com estes sobre assuntos 

alheios às aulas de educação física, ou seja, conhecê-los de uma maneira que nunca seria 

possível durante as aulas. Algumas ideias e noções que tinha sobre certos alunos estavam um 

pouco erradas, esta vista ajudou-me ainda a compreender a mudança no comportamento dos 

alunos de um contexto formal em comparação com uma aula de educação física. 

Figura 11- Turma de 4º ano participando na 

atividade de Física e Química 
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4.5 Ginástica de Ling 

Pier Henrik Ling, conhecido como o “pai” da ginástica sueca, Ling acreditava que era possível 

desenvolver o espírito humano disciplinando o corpo e a forma de o atingir era através da 

ginástica. A ginástica sueca era caraterizada principalmente como rígida e estática, as suas 

vertentes eram ginástica militar, médica, estética e educativa. 

Foi-nos pedido por parte do diretor da escola que realizássemos uma atividade nova e diferente 

do habitual para o ensino básico (7º,8º e 9º ano), foi-nos pedido assim que no dia livre da escola 

(inicio do ano letivo), utilizando o pavilhão da escola, a realização de uma série de exercícios 

simples de ginástica sueca. Tivemos que planear cuidadosamente para que estes funcionassem 

no contexto e nas condições que nos haviam sido dadas, mas também para que fossem 

divertidos e cativassem os alunos.  

É importante referir também que tivemos o apoio dos alunos do 12º ano do curso técnico de 

apoio à gestão desportiva, os quais tiveram o trabalho de juntar todas as turmas e organizá-las 

por filas, ficando os 7º anos nas filas iniciais, os 8º anos nas filas do meio pavilhão e os 9º anos 

nas filas finais. 

 A atividade começou com uma pequena preleção, uma breve explicação do que iria acontecer, 

inicialmente seria um de nós (três estagiários) a falar, mas não havíamos conseguido os 

microfones portáteis, dessa forma, a instrução inicial e a explicação durante a execução dos 

exercícios foi feita pela professora orientadora. A professora orientadora permaneceu sempre 

num local escondido junto à mesa de som, nesta poderia então ler o texto escrito por nós, onde 

tudo estava cuidadosamente relatado. Dando por inicio a prática, começou um colega estagiário 

com exercícios simples para os membros superiores; de seguida, o meu outro colega com 

exercícios para os membros inferiores; e por fim, eu com uma combinação de exercícios, após 

estes estarem bem interiorizados pelos alunos, todos juntos finalizamos então com esta 

Figura 12- Alunos distribuídos ao longo do pavilhão para a prática da atividade "Ginástica de LING" 
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sequência, denominada de “salto contente”, uma série de exercícios divertidos que nos havia 

sido transmitido no primeiro ano da licenciatura pelo professor de ginástica da UTAD.  

Assim sendo, tudo correu da melhor maneira possível, os alunos gostaram muito, em especial 

da parte final e nós ganhamos uma experiência nova, pois nunca havíamos dado uma aula para 

um número tão elevado de alunos. 

4.6. Ação de Formação 

Não podendo apenas sermos só nós a lucrar com a escola, esta também tinha que ter algo nosso, 

uma ação de formação foi-nos pedida pela faculdade. Esta poderia ser realizada em qualquer 

altura do ano letivo. No inicio tivemos algumas dúvidas sobre o tema, mas rapidamente 

chegamos os três (estagiários) a um consenso e optamos pelo tema Desportos de Natureza e 

Aventura. 

Assim sendo, a ação de formação realizou-se no dia 24 de março, dirigida a professores de 

educação física da ESRP, esta tinha como objetivo, instruir a estes conhecimentos teóricos dos 

Desportos de Natureza e Aventura e ainda conhecimentos práticos da Escalada. 

 A ação foi constituída por duas partes, parte teórica e parte prática. A parte teórica dividiu-se 

em três temas principais, cada um deles introduzido e explicado por um estagiário, iniciou-se 

por abordar a canoagem, passando de seguida pelo rapel e finalizando com a escalada, preleção 

esta feita por mim. A razão pela qual deixamos a escalada para o final foi pelo facto de a 

segunda parte da formação ser de caráter prático e ser sobre esta vertente. 

Na minha opinião, tudo o que era fundamental foi transmitido, não transmiti pormenores que 

não fossem úteis, foquei-me apenas na informação necessária que um profissional de Educação 

Física necessitaria de ter e compreender para que nunca colocasse um aluno em risco. Assim 

sendo, falei: dos diferentes tipos de escalada, mais especificamente a escalada em “muro 

artificial”, uma vez que esta é a única que se pode abordar na escola; instruí e dei a conhecer os 

materiais necessários para a prática e ainda como os devemos tratar e preservar, pois apesar de 

o material ser resistente e de longa durabilidade é fundamental saber ver quando estes já estão 

a precisar e têm obrigatoriamente de ser substituídos – “o preço de uma corda não vale uma 

vida” (Quaresma, 2013); as regras básicas e fundamentais da execução; e por fim, mas sem 

dúvida o mais importante, a segurança, como se faz, as técnicas existentes e a sua importância. 
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Antes de se iniciar a parte prática, houve um tempo para esclarecimento de dúvidas em relação 

à parte teórica.  

A parte prática encontrava-se dividida em duas partes, a primeira foi ainda realizada no 

auditório e foi a aprendizagem dos nós necessários para esta atividade. Todos os professores 

tinham uma corda pequena (não específica de escalada) de maneira a conseguirem todos 

realizar o nó ao mesmo tempo da pessoa que explicava. Foram explicados e demonstrados 4 

nós: o primeiro, nó de oito, demonstrado por um colega; o segundo, nó de pescador (nó de 

união), demonstrado pelo o outro colega; o terceiro e quarto nó, nó de Prussik e Marchard, 

foram ambos demonstrados por mim, pois ambos têm a mesma função. 

A segunda parte da prática, foi realizada no exterior, na parede de escalada (muro artificial) que 

a escola possuí. A parte prática funcionou perfeitamente, começamos por preparar todos os 

praticantes, voltamos a reforçar o que era necessário rever antes de se começar a atividade. A 

primeira subida foi feita por um de nós bem como a segurança; a segunda foi um professor, 

contudo a segurança foi novamente realizada por um de nós, para que assim os professores 

compreendessem bem a técnica de recolha da corda e o que fazer caso alguém escorregasse e 

pudesse então cair. Estando todos os conteúdos bem explicados e reforçados, todos os 

praticantes tiveram a possibilidade de fazer a subida, a descida e a segurança, de realizarem os 

nós durante a parte prática, de verificarem se estavam bem penteados e se os mosquetões 

estavam bem fechados. Resumindo tudo o que estava previsto para esta etapa funcionou 

perfeitamente, no final todos conseguiram executar as diferentes etapas, tal deveu-se também 

ao facto de estes serem pessoas habituadas à prática e com um bom nível psicomotor. 

Finalizando, a ação de formação terminou à hora prevista e não poderia ter ocorrido de melhor 

maneira, todos os professores gostaram e tal posso afirmar com certeza, pois no final da 

atividade foram aplicados questionários sobre a ação de formação e as respostas foram todas 

positivas. Quanto à minha prestação, creio que foi bastante boa, demonstrei sempre segurança 

e certeza no que disse e soube esclarecer todas as dúvidas que me foram direcionadas, acredito 

que tal também se deva ao facto de termos abordado um tema pelo qual eu me interesso e gosto 

muito. Assim sendo, posso afirmar que esta ação de formação foi uma mais valia para nós, para 

o nosso enriquecimento académico e profissional e ainda para o dos professores que estiveram 

presentes na mesma. 
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Capítulo 5 – Avaliação 

O processo Ensino-Aprendizagem só fará sentido se devidamente avaliado, contudo tal não se 

obtém apenas com uma única aula, nem com único exercício. A avaliação foi uma das tarefas 

mais árduas deste estágio, não só porque nunca tinha realizado algo do género, mas também 

porque começa desde a primeira aula até à última, está presente em todas as aulas, o que a torna 

assim complexa e muito trabalhosa. 

Apesar da denominação da última aula como avaliação final (sumativa), esta não é exclusiva 

de avaliação, se assim fosse, que garantia teríamos que foi autêntica, nada nos garante que um 

aluno estará no seu melhor na última aula, muitos alunos deixam os nervos interferir e alguns 

podem até mesmo faltar por razões pessoais, se tal fosse, o processo ensino-aprendizagem iria 

ter uma falha significativa, pois as classificações não iriam retratar o nível do aluno. Na minha 

opinião seria então uma injustiça e uma falta de respeito pelos nossos alunos. Na minha opinião, 

não há nada mais importante numa relação entre professor-aluno, que respeito, compreensão e 

veracidade. 

A avaliação não deve apenas ser sustentada por situações práticas, esta deve ser realizada em 

três domínios: psicomotor, sócio afetivo e cognitivo. Pois, só desta forma é que se pode garantir 

a aquisição de todas as competências que a disciplina pode oferecer. 

Todas as UD’s foram iniciadas com a avaliação inicial, de caráter diagnóstico, esta tinha como 

objetivo verificar em que nível os alunos se encontravam e os seus conhecimentos, para 

posteriormente se adequar a metodologia de ensino e iniciar o planeamento da modalidade. A 

avaliação inicial também não foi uma tarefa fácil, em especial na primeira modalidade 

(ginástica de solo), contudo ao longo das modalidades e com a experiência foi cada vez mais 

simples a realização da mesma, de forma rápida, eficaz e completa. 

Na modalidade de ginástica de solo, a turma do 7º D, não demonstrou na avaliação inicial 

possuir os pré-requisitos necessários ao cumprimento dos objetivos propostos pela UD no 

Domínio Psicomotor. O que levou a um planeamento cuidadoso e demorado, pois os elementos 

que constavam nos objetivos da UD eram muitos e alguns até mesmo complexos para a faixa 

etária em questão, tal como o apoio facial invertido. E a turma tinha até dificuldades em gestos 

simples tais como o elemento gímnico - rolamento à frente e elemento de equilíbrio - avião. 

Parte da turma afirmou ainda que nunca havia tido a modalidade ginástica de solo até então, 

todos estes fatores interferiram então nas avaliações. Na avaliação diagnóstica, o nível baixo 
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dos alunos juntamente com o facto de ser a minha primeira avaliação diagnóstica, fez com que 

esta se prolongasse por mais que uma aula. Contudo, tal aconteceu também por sugestão da 

professora orientadora, pois segundo esta, seria mais vantajoso para mim, pois estes eram ainda 

os primeiros contactos com a turma. Em relação a avaliação final, esta teve de ser modificada 

e adaptada ao nível dos alunos, em lugar de terem de executar cinco elementos gímnicos estes 

tiveram apenas de apresentar dois, contudo a obrigação de um elemento de flexibilidade, 

equilíbrio e ligação manteve-se.  

Quanto à modalidade ginástica acrobática, apesar de ser muito diferente de ginástica de solo, 

ambas contavam como uma UD apenas, dessa forma, a nota final era a média entre as notas 

obtidas na avaliação final. No entanto, a exigência do que era pedido para ginástica acrobática 

era muito simples e assim sendo, as notas no final da UD melhoraram muito. Em suma, no final 

da UD verificou-se que, a maioria dos alunos havia atingido os objetivos propostos. No domínio 

Psicomotor e Cognitivo, apenas dois alunos tiveram notas iguais ou inferiores a 69% (nível 3). 

No domínio Sócio-Afetivo, não houve nenhum aluno com nota inferior a 70%, pois apesar de 

ser a modalidade que segundo os questionários, aplicados na primeira aula e utilizados no 

estudo de turma, retratarem como a modalidade de menos interesse, todos se esforçaram para 

aprender e para melhorar. Acredito que tal se devesse ao facto de esta ser a primeira modalidade 

e os alunos estarem mais empenhados e esforçados para começar bem o ano. 

A modalidade de ginástica ocupou a maioria do 1º período (18 aulas), contudo, na minha 

opinião, não foram aulas suficientes para a abordagem de duas vertentes da mesma. Quero com 

isto dizer que, num ano tão inicial como o 7º ano, altura em que os alunos estão em fase de 

crescimento e sofrem muitas alterações físicas, a meu ver a ginástica pode ser uma modalidade 

fundamental para auxiliar e acompanhar um bom desenvolver físico e comportamental.  

Na modalidade de futebol, a turma do 7º D, demonstrou na avaliação inicial possuir os pré-

requisitos necessários ao cumprimento dos objetivos propostos pela UD no domínio 

Psicomotor, pois ao contrário da modalidade anterior, estes encontravam-se adequados ao nível 

de ensino. No domínio Psicomotor e Cognitivo, oito alunos tiveram nível inferior a 70%, 

contudo nenhuma nota foi inferior a 50% (nível negativo). No domínio Sócio-Afetivo, não 

houve nenhum aluno com nota inferior a 70% e ainda 13 alunos tiveram notas iguais ou 

superiores a 90% (nível 5). Inicialmente, as meninas estavam um pouco reticentes por mudar 

para a modalidade futebol, pois nenhuma tinha interesse por esta, contudo quando as aulas da 

modalidade começaram todas estas se esforçaram e empenharam em todas as aulas. 
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A modalidade de futebol contou com 10 aulas do 1º período, destas, duas aulas foram de 90 

minutos, as restantes seis foram de 45 minutos. As aulas de 45 minutos nunca são muito 

produtivas, pois os alunos têm direito a 10 minutos para chegarem até ao professor e têm de 

sair obrigatoriamente 10 minutos antes do toque, o que resta então 25 minutos de aula, contudo 

com ativação funcional, transições e instruções, o tempo para a prática da modalidade fica quase 

reduzido a 10 minutos. Apesar da minha turma ser muito empenhada e nunca se atrasar, na 

generalidade, para a minha aula, nas aulas de 45 minutos era praticamente impossível estes 

chegarem a horas. Às quintas-feiras a turma vinha direta de uma aula, esta acontecia numa zona 

um pouco afastada do pavilhão, além disso, a relação dos alunos com a professora da aula 

anterior não era a melhor, levando a que por vezes esta os castigasse e não os deixasse sair ao 

toque, apesar de tal não ser permitido. Assim sendo, esta modalidade não foi a que me deixou 

mais satisfeita, apesar dos bons resultados, sinto que poderia ter feito muito melhor, se 

simplesmente tivesse tido mais tempo ou mais aulas de 90 minutos. 

Na modalidade de Andebol, a turma do 7º D, demonstrou na avaliação diagnóstica possuir os 

pré-requisitos necessários ao cumprimento dos objetivos propostos pela UD no domínio 

Psicomotor, apesar de estes não serem poucos e acessíveis, mas o número de aulas previsto 

seria suficiente para que a turma os atingisse. No domínio Psicomotor e Cognitivo, a turma 

desceu as notas, 12 alunos tiveram notas iguais ou inferiores a 69%. No domínio Sócio-Afetivo, 

dois alunos tiveram nota igual ou inferior a 69%, neste domínio as descidas deveram-se, a meu 

ver, ao facto de a turma se conhecer cada vez melhor e ter voltado das férias de Natal. 

A modalidade de Andebol contou com 18 aulas no 2º período, estas decorreram entre o mês de 

janeiro e fevereiro, contudo foram dois meses com um clima um pouco incerto e a ESRP tem 

um espaço específico para esta modalidade, porém esse local é no exterior, o que o torna 

totalmente exposto às condições climatéricas. Por outras palavras, foram perdidas uma aula de 

45 minutos e três de 90 minutos, um total de sete aulas. A última aula que considero como 

perdida chegou a ocorrer, contudo esta era a última da modalidade e segundo o boletim 

meteorológico havia mais de 80% de possibilidade de chuva, levando a que a avaliação final 

fosse antecipada. Tudo isto levou a que a turma do 7ºD tivesse uma avaliação diferente da 

pedida pelo programa, esta nunca chegou a realizar “o jogo”, desta forma, a avaliação ocorreu 

por exercícios critério, sendo esta a principal cauda da descida das notas no domínio 

Psicomotor.  
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Na modalidade de Voleibol, a turma do 7º D demonstrou na avaliação inicial o melhor 

desempenho, quando comparado com as três modalidades anteriores, possuindo assim os pré-

requisitos necessários ao cumprimento dos objetivos propostos pela UD no domínio 

Psicomotor. No domínio Psicomotor e Cognitivo, apenas quatro alunos tiveram nota igual ou 

inferior a 69%, contudo todas estas superiores aos 60%; e ainda, doze alunos obtiveram nota 

superior a 89% (nível 5). No domínio Sócio-Afetivo, todas as notas foram superiores a 69%, só 

havendo assim notas de nível 4 e 5, tal deveu-se ao facto de esta modalidade ser adorada por 

todos os alunos e de estes se terem empenhado mais. Na minha opinião, deveu-se também ao 

facto de os alunos terem desmotivado um bocado com as aulas perdidas no inicio do período e 

ainda da lembrança da primeira interrupção da atividade letiva já se encontrar distante. 

A modalidade de Voleibol contou com 16 aulas do 2º período, seis destas de 90 minutos, tal 

contribuiu para que todos os conteúdos fossem bem transmitidos, trabalhados e consolidados, 

contudo, se tivesse ocorrido apenas mais uma aula tenho a certeza que os resultados poderiam 

ter sido ainda melhores. 

Na modalidade de Natação, a turma do 7º D demonstrou na avaliação inicial ser uma turma um 

pouco heterogénea, contudo já havia sido decidido no inicio do ano que as três turmas de nós 

os três estagiários, quando passassem pela natação iriam ser divididas em três níveis e que cada 

estagiário ficaria responsável por lecionar um nível. Ficando com o nível avançado na sua turma 

e na dos colegas passaria pelo intermédio e pelo inicial. Quanto à avaliação inicial esta foi 

apenas lecionada por mim, no final realizei então a divisão da turma em três grupos: pista 1, 

adaptação ao meio aquático, cinco alunos que não sabiam mesmo nadar, nem nunca tinham tido 

aulas de natação, pista atribuída a um colega de estágio; pista 2 e 3, alunos que já demonstravam 

segurança e alguns princípios da natação, contudo não tinham técnica ou tinham uma técnica 

pobre, pistas entregues ao outro colega de estágio; pista 4 e 5, alunos que sabiam nadar, uns 

demonstravam uma técnica razoável/boa, outros uma técnica bastante elevada para a faixa 

etária e para os objetivos propostos pela modalidade, pista lecionada por mim. No domínio 

Psicomotor a turma conseguiu atingir resultados acima dos esperados, contudo, é de reforçar 

que os parâmetros da avaliação não foram iguais para todos os alunos, pois maioria da turma 

nunca havia tido aulas de Natação e não seria justo serem comparados com os restantes. Desta 

forma, concentramo-nos mais em avaliar a evolução. Assim sendo as notas no domínio 

Psicomotor e Cognitivo foram: cinco alunos tiveram entre 45% a 49% (nível 2), estes foram os 

alunos do nível inicial que apesar de terem tido uma evolução muito significativa não foi o 
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suficiente para sair do nível 2, no entanto, estes tiveram uma excelente  percentagem no domínio 

Sócio-Afetivo, pois aplicaram-se o dobro que a maioria da turma; cinco alunos tiveram nível 3; 

oito alunos tiveram nível 4; e oito alunos conseguiram atingir o nível 5. No domínio Sócio-

Afetivo, todas as notas foram superiores a 69%. Contudo, houve uma aluna que não fez uma 

única aula de Natação e nunca trouxe o atestado do médico, dessa forma, a sua nota foi 0 em 

todos os parâmetros. 

A modalidade de Natação contou com 11 aulas do 3º período, contudo apenas quatro de 90 

minutos e sendo, normalmente, as aulas de 45 minutos tão pouco rentáveis, na Natação estas 

eram inúteis. Apesar de tudo, a modalidade correu melhor que previsto. E, apesar de ter sido 

dividida com os meus colegas, pude ainda lecionar sozinha a avaliação inicial e a final. No 

entanto, a melhor aula de Natação, foi a número 3 e 4, a qual lecionei totalmente sozinha as 

cinco pistas, pois os meus colegas tinham ido para uma atividade fora da escola. 

Na modalidade de Basquetebol, a turma do 7ºD demonstrou na avaliação inicial possuir os pré-

requisitos necessários ao cumprimento dos objetivos propostos pela UD no domínio 

Psicomotor. No domínio Psicomotor e Cognitivo, seis alunos tiveram nota inferior a 70%, 

contudo foram bastante próximas dos 70. No domínio Sócio-Afetivo, houve quatro alunos com 

notas inferiores a 70%, tal verificou-se, pois, uma vez que eram as últimas aulas do ano letivo, 

os alunos começaram a ficar mais inquietos e menos aplicados. 

A modalidade de Basquetebol foi composta por 9 aulas do 3º período, contudo uma teve de ser 

cedida para o teste teórico e a outra para a aula de “Educação para a Sexualidade”. Desta 

maneira, não foi possível lecionar todos os conteúdos programados. Na minha opinião, uma 

vez que o 3º período é tão curto, apenas uma modalidade deveria ser abordada, pois seria muito 

mais vantajoso e rentável para os alunos, aprender e consolidar bem uma modalidade do que 

iniciar duas e não assimilar nenhuma. 

Todas as notas atribuídas foram feitas sempre com a supervisão e apoio da professora 

orientadora cooperante. No final de cada período, a última aula foi sempre de autoavaliação, os 

alunos preenchiam um formulário distribuído por mim, mas estabelecido pela escola. Neste 

formulário estes tinham de preencher: a nota prática das duas modalidades abordadas, numa 

escala de 0 a 100%, as quais valiam 40% da nota final; a nota do “fitescola”, numa escala de 0 

a 100% a qual valia 10% da nota final; e ainda a nota do PIAV, (participação, interesse, atitudes 

e valores), numa escala de 0 a 100%, a qual valia 10% da nota final. Todas estas notas eram 
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ditadas por mim, os alunos tinham apenas que realizar os cálculos para chegarem à nota final. 

Uma vez que era um processo um pouco demorado não sobrava muito tempo para realizar um 

diálogo com os alunos, para expor o que cada um deveria melhorar, apenas se fazia uma síntese 

dos pontos fortes e fracos no geral. Contudo, esta escola tinha uma particularidade, na 

plataforma escolar – inovar, havia uma fração destinada a balanços do final do período, onde 

se poderia escrever uma síntese sobre o comportamento de cada aluno durante o período. Assim 

sendo, no final do 1º e do 2º período produzi um pequeno balanço do comportamento e do 

empenho de cada aluno, para que assim os encarregados de educação pudessem receber na 

reunião de final de período e transmitir aos seus educandos (cada encarregado de educação só 

tinha acesso à síntese do seu filho). Inicialmente pensei que não fosse haver vantagens e que os 

alunos nem sequer fossem saber o que eu havia escrito sobre eles, contudo, no inicio do período 

seguinte, alguns vieram falar comigo sobre o que eu havia escrito a respeito destes e prometiam 

que iam tentar melhorar, desta forma, posso concluir que foi uma mais valia ter dedicado o meu 

tempo a escrever uma síntese sobre cada um dos meus 27 alunos. 
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Capítulo 6 - Dificuldades sentidas, resoluções e futuro pedagógico 

Sendo este o meu ano de estágio, o primeiro contacto com a realidade escolar, houveram 

diversas e diferentes dificuldades ao longo do ano letivo, contudo fico feliz por declarar que 

não tantas como pensei que fossem existir. 

Ao nível do planeamento das aulas foram sentidas algumas dificuldades, mas estas já eram 

esperadas e acredito que continuarei a tê-las por alguns anos. A verdade é que os alunos são 

todos muito diferentes e por mais experiência que eu venha a adquirir nunca será suficiente para 

que a lecionação seja perfeita com todos os alunos. Ensinar, mesmo sendo sempre o mesmo 

ciclo, não é simples, por vezes alunos de idades iguais agem, interagem e aprendem de maneira 

completamente distinta. As minhas dúvidas foram basicamente a nível da duração dos 

exercícios, da sua dificuldade e da seleção das atividades, pois o leque de escolha é muito 

grande. Mas, a primordial preocupação e consequentemente dúvida foi como garantir o sucesso 

dos alunos e o cumprimento dos objetivos da UD. Estas complicações tive quase sempre, 

independente da modalidade que estava a ser lecionada, independente se era a que eu tinha mais 

ou menos à vontade e saberes, contudo, não interpreto estas dificuldades como algo a ser 

modificado, por vezes ter dúvidas pode ser uma vantagem, pois obriga-nos a pensar e repensar 

em diferentes exercícios, situações, contextos e na minha opinião, só desta forma é que posso 

crescer como docente e tornar-me a professora que sempre desejei ser.  

Outra dificuldade sentida, mas a qual realmente me importou, foi a dificuldade de compreender 

certos alunos. A meu ver, considero-me uma pessoa que consegue muito facilmente perceber 

as pessoas e até mesmo compreender rapidamente o que estas gostam e como as motivar. Ao 

longo do primeiro período apercebi-me que havia dois alunos que me causavam dúvidas, não 

conseguia entender totalmente as atitudes de um, nem no meu entender consiga motivar 

suficientemente o outro. Ambos os alunos eram repetentes, um do sexo masculino e o outro do 

feminino. A aluna faltava a várias aulas, mas rapidamente entendi o motivo do desinteresse, 

esta não gostava da escola, nem mesmo de estudar, queria desistir, contudo, tinha apenas 15 

anos não podia; por outro lado, tinha ainda a diferença de idades em relação aos restantes alunos 

da turma, mas rapidamente esta se começou a relacionar com eles, quer com as meninas quer 

com os meninos, assim que tal se sucedeu esta começou também a “abrir-se” comigo e consegui 

por fim motivá-la. Soube ainda, que esta aluna tinha arranjado diversos problemas nas outras 



52 
 

disciplinas, contudo nunca nas minhas aulas, apesar de esta não se interessar pelas 

classificações e em passar de ano, em EF ela empenhou-se e instruiu-se.  

Quanto ao rapaz, foi um bocado diferente, este sempre fez as aulas e apesar de alguns momentos 

de brincadeira tinha um bom comportamento, no entanto nunca se esforçava para melhorar. 

Este tinha um bom desempenho físico, poderia certamente chegar ao nível 5, contudo fazia 

apenas o necessário e contentava-se com o nível 4. Confesso que apesar de o aluno ter 

melhorado ao longo do ano, sempre pensei que este simplesmente não se interessasse pelas 

minhas aulas e pelo meu método de ensino. Todavia, tive a maior surpresa do ano quando no 

final do último dia de aulas cheguei a casa e fui ler os questionários feitos aos alunos nesse 

mesmo dia, questionários estes construídos com o intuito de receber feedback dos alunos, as 

suas opiniões e criticas para que eu possa melhorar futuramente; supostamente estes seriam 

anónimos, contudo foram recolhidos de forma a que fosse possível saber qual aluno é que havia 

escrito. E foi assim que no questionário do aluno em questão pude ler em resposta à pergunta 

“Na tua opinião, que aspetos pode o professor mudar para o seu futuro?”, a resposta “Nenhum, 

porque a professora é simpática sabe explicar muito bem e gostei de ser aluno desta professora”, 

ler que um aluno que achei que nunca tinha realmente cativado, que não se interessava pela 

escola dizer que gostou de ser meu aluno foi uma felicidade imensa, uma conquista e deixou-

me sem dúvida orgulhosa e com vontade de continuar.  

Basicamente, estas foram as principais dificuldades sentidas, no inicio confesso que temi que 

os alunos pudessem não me respeitar como a professora titular da turma ou que eu não 

conseguisse mostrar autoridade suficiente, tudo isto devido à minha idade e aparência, no 

entanto, talvez por serem alunos de ensino básico, tal não se verificou em momento nenhum.  

O processo de formação de um professor não termina no ano de estágio, no meu caso tenho a 

certeza que ainda tenho muito que aprender, rever, estudar, pensar e modificar. Refletindo neste 

ano letivo e minha única experiência profissional, posso apurar os seguintes pontos para 

trabalhar num futuro, pois só assim posso garantir a melhor qualidade de ensino aos meus 

futuros alunos, tais são: 

• Num sentido mais teórico das modalidades, devo consolidar melhor alguns 

conhecimentos técnicos, pois como é óbvio a formação académica não é o suficiente para 

garantir o domínio de todo o conhecimento científico necessário. 
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• Novas estratégias para controlo da turma, como por exemplo: alunos estão a falar 

enquanto estou a explicar um exercício, a solução foi muitas vezes permanecer em silêncio 

fixando nestes à espera que estes entendessem e cessassem as conversas paralelas. Apesar de 

ter sido eficaz neste ano letivo não creio que seja um método muito eficaz com outras faixas 

etárias e ainda, não é uma estratégia que eu aprecie e queira utilizar regularmente.  

• Outra estratégia, utilizada para controlo das conversas paralelas, foi conversar com os 

alunos, chamar-lhes à atenção, para que se o comportamento não mudasse nunca iriamos 

conseguir abordar todos os conteúdos e que estes poderiam, em relação às outras turmas, saírem 

em desvantagem. Apesar de eu sentir que eles compreendiam o que lhes era dito, alguns 

ficavam até mesmo um bocado tristes, as melhorias após tais conversas apenas duravam 

aproximadamente duas aulas. No entanto, era compreensível pois estes encontram-se numa 

idade de instabilidade comportamental, com muita energia e reduzida concentração. 

• Estratégias para más influências, este ano não se mostrou necessário aplicação de tais 

estratégias, pois toda a minha turma era no geral bem-comportada e empenhada, contudo 

acredito que no futuro poderei não ter tanta sorte. E fazer um aluno ver que o que na sua mente 

é certo e correto na verdade não o é, pode não ser assim tão simples, como por exemplo: levar 

um aluno a entender que nestas aulas pode ter de se afastar um bocado do seu amigo de 

intervalo, pois este o influencia e leva para a brincadeira. 

• Estratégias para os alunos que não fazem aula prática, durante este ano letivo não pude 

desenvolver esta vertente, uma vez que foram pouquíssimas as aulas em que um aluno ficava 

sentado a assistir. Mas caso tal se tivesse verificado creio que as melhores hipóteses para estes 

alunos seria, dependendo da situação dos mesmos, por exemplo: ajudar o professor ao longo 

das aulas, no que este precisasse; ou então preencher uma ficha com o objetivo da aula/o que 

havia sido abordado e como se executa/realiza. Contudo, sempre que um aluno não fazia aula, 

sempre que possível eu deslocava-me até este e certificava-me que ele havia entendido o que 

eu tinha introduzido, para que servia e como se executava. 

• E por fim, concluir o 2º ciclo em Ensino de Educação Física nos Ensinos Básico e 

Secundário, obtendo assim a habilitação profissional necessária para lecionar. Para além desta, 

nunca negligenciar que precisarei sempre de formação contínua, caraterística esta que segue 

todos os envolventes da carreira Docente. 
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Conclusão 

Ao chegar ao fim deste estágio pedagógico, acredito ter cumprido todos os requisitos que a 

Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro me propôs. O objetivo principal do estágio foi 

preparar-me para ser uma futura professora de Educação Física, através de uma experiência 

real, onde nesta tive a oportunidade de pôr em prática todos os conhecimentos adquiridos ao 

longo do meu percurso nesta “Mui Nobre Academia”. 

Ao longo deste estágio tive ainda a oportunidade de desenvolver métodos e estratégias novas, 

como por exemplo, na primeira aula fiz um acordo com os alunos, apesar de estes terem direito 

a 10 minutos para chegarem à aula devidamente equipados e prontos para iniciar a prática, os 

alunos que chegassem dentro dos primeiros 5 minutos iriam receber um “mais” (+) e 

consequentemente, no final de cada período os “+” influenciariam a nota do PIAV, o qual valia 

10% da nota final. Logo desde a primeira aula os alunos começaram a chegar à aula e a 

perguntar se tinham conseguido um “+”, conforme estes me foram vendo a anotar um “+” à 

frente do “P” de “Presença” entenderam que realmente era verdade, com isto nas aulas seguintes 

cada vez mais alunos vinham com o intuito de receber um “+”. Inicialmente pensei que tal 

entusiasmo fosse acabar, mas não, até ao fim do ano estou certa que não houve uma única aula 

em que eu não ouvisse um aluno perguntar “ainda vim a tempo do + professora?”. Apesar de 

esta estratégia parecer mais indicada para o ensino básico não é o caso, o meu colega de estágio 

responsável pelo 10º ano decidiu adotar a minha estratégia e a verdade é que funcionou 

exatamente da mesma forma, os alunos de secundário iam igualmente para as aulas cedo com 

o intuito de receber um “+”.  

Outras estratégias também usadas para que as aulas rendessem foi a de fazer uma ativação 

funcional similar ao longo de cada UD, de forma a que os alunos se conseguissem organizar 

rapidamente no inicio das aulas, por exemplo: nas aulas do pavilhão a organização dos 

alongamentos era sempre duas filas voltadas para as extremidades/parede, de forma a não verem 

as restantes turmas; enquanto que no campo preto do exterior era meia lua, não havia mais 

turmas neste espaço, apenas tinha a condicionante de ter de ser contra o sol (uma vez que as 

aulas eram sempre na parte da manhã, o sol encontrava-se sempre do mesmo lado). 

Por fim, outra estratégia importante a referir foi a de criar sempre pelo menos uma atividade 

por aula que fosse considerada divertida, dinâmica, educacional e motivante. E ainda, algumas 

vezes competitiva, pois a competição, se for saudável claro, pode ser uma mais valia em vários 
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aspetos. E para motivar um pouco mais, sempre que era competição quem perdia tinha um 

castigo que era reforço muscular ou ficar a ajudar a arrumar o material da aula (dependendo da 

UD), pois as montagens do material eram sempre feitas por mim de forma a rentabilizar o 

máximo possível o tempo de aula. 

Em todas as aulas foi criado um ambiente positivo, como professora estagiária, inicialmente 

tive receio que os alunos pudessem não ter o mesmo respeito por mim que tinham pelos outros 

professores, que entendessem o quão nova e inexperiente eu era, mas a minha postura, 

confiança e controlo fez com que tal nunca acontecesse. Sempre considerei que o respeito 

deveria ser o principal e a base entre a relação aluno-professor e creio que não errei, a minha 

relação com os alunos não poderia ter sido melhor. Como prova tive alunos que só na última 

semana perceberam que eu não voltaria a ser professora deles e que eu era Professora Estagiária, 

apesar da professora orientadora cooperante estar sempre presente. Mas, como a professora 

raramente se envolvia nas aulas, muitos deles nunca tinham compreendido o porquê de terem 

duas professoras, como é óbvio tal crença deveu-se ao facto de estes serem alunos de 7º ano e 

novos na escola, contudo deixou-me imensamente feliz saber que para eles eu é que era a 

verdadeira professora. Outra prova foi a resposta da aluna mais “complexa” da turma, a qual 

havia tido vários problemas com outros professores, esta no questionário preenchido pelos 

alunos no último dia de aulas sobre o professor na questão “Na tua opinião, que aspetos pode o 

professor mudar para o seu futuro?” citou como resposta “Na minha opinião a professora não 

deveria mudar nada para o seu futuro, até porque tudo o que ela faz ma sala de aula é correto, 

explica bem os exercícios e respeita totalmente os seus alunos”. E com esta resposta finalizo a 

minha reflexão das aulas ao longo deste ano letivo, admito ter feito um bom papel como 

professora de Educação Física do 7ºD e acredito estar preparada para um futuro na carreira de 

docente. 

Ao longo deste estágio várias decisões foram tomadas, algumas delas em grupo, quer pelo 

núcleo de estágio quer pelo grupo em concordância com a Orientadora, outras individualmente 

por cada estagiário. A nível de grupo de estágio foram tomadas decisões relativamente à 

distribuição das turmas, a participação no Desporto Escolar, as responsabilidades que cada um 

teria dentro das atividades que se desenrolaram ao longo do ano. Em concordância com a 

Orientadora cooperante, foram decisões a nível do que era fundamental ocorrer nas atividades 

do plano anual, as grelhas de avaliação e os critérios, a lecionação da UD de natação partilhada 

pelos três estagiários, horário da reunião semanal, prazos de entrega dos PA, dos balanços e das 
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avaliações e ainda a ocupação dos espaços para a realização das aulas. A nível de decisões 

individuais foram basicamente tudo o que foi referido neste relatório da prática de ensino 

supervisionada, desde a intervenção pedagógica, planeamentos das aulas e métodos utilizados. 

Não houve nunca decisões tomadas apenas pela Orientadora, sempre que esta tinha uma 

proposta ou opinião ela dizia-nos abertamente e sempre em forma de conselho ou sugestão, 

nunca como uma ordem. 

Em relação à Orientadora cooperante, sempre foi muito profissional e um apoio 

incomensurável, mas na minha opinião o mais importante e que se destacou foi a sua amizade. 

Esta esteve sempre presente e disponível para nós, independentemente do dia da semana e da 

hora, sempre compreensiva e disposta a ouvir as nossas ideias e opiniões. Por outras palavras, 

esta foi imprescindível e insubstituível e sem dúvida uma grande contribuição para a minha 

evolução como futura professora. 

No que concerne à Escola, o apoio dado por parte do Grupo de Educação Física, e da própria 

direção, permitiu uma melhor integração nesta nova fase. A nível de condições para a 

lecionação das aulas, o material disponibilizado e os espaços foram mais que perfeitos para 

proporcionar o melhor aos alunos. A meu ver, a única coisa que o Grupo de Educação Física 

deveria repensar era a estipulação do ensino de duas Unidades Didáticas por período, em 

especial no 3º período, o qual é bastante reduzido. Assim sendo, só reduzindo para uma única 

modalidade os alunos não serão prejudicados na aprendizagem desta. 

As participações nas diversas atividades do Grupo de Educação Física permitiram-me uma 

rápida integração no meio escolar, e ainda retirar experiências valiosas a nível de organização 

de eventos escolares e de observação a profissionais experientes. Todas as atividades desde o 

desporto escolar, passando pelos torneios, ação de formação, as observações aos professores e 

muito mais, foram mais do que eu poderia esperar obter, posso afirmar que fui uma afortunada. 

E de uma coisa tenho a certeza, não poderia ter escolhido melhor escola para realizar o meu 

estágio, nem Grupo de Educação Física, nem colegas de estágio, nem orientadora, mas acima 

de tudo, melhor turma e melhores alunos. 

Em suma, apesar deste documento ter o objetivo de retratar tudo o que se desenrolou neste ano 

letivo tal é impossível. É impossível descrever todos os conhecimentos adquiridos, todas as 

experiências vividas, todos os erros cometidos, todas as soluções e resoluções inventadas e 
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improvisadas. E ainda, mais inexequível, todos os sentimentos e emoções singulares e originais 

que vêm com o ser Professor.  
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PARTICIPAÇÃO, INTERESSE, ATITUDES E VALORES  

Critérios de Avaliação  

Parâmet
ros 

Itens Descritores Critérios de Avaliação   

P
ar

ti
ci

p
aç

ão
 e

 In
te

re
ss

e
 

Envolve-se 
nas Tarefas 

Envolve-se nas Tarefas de Forma Adequada 

MB Envolve-se sempre   

B Envolve-se frequentemente   

S Envolve-se irregularmente e nem sempre de forma adequada    

INS 
Envolve-se irregularmente e quase sempre de forma 

inadequada 
  

M Nunca se envolve   

Tem 
Iniciativa e 

Método 

Tem iniciativa em relação aos temas e tarefas 
propostas; 

É metódico; 

MB Tem sempre iniciativa e é metódico   

B Tem iniciativa e é metódico, frequentemente   

S Revela irregularmente iniciativa e nem sempre é metódico   

INS Revela irregularmente iniciativa e não é metódico   

M Não tem iniciativa e não é metódico   

Está atento O aluno está atento; 

MB Está sempre atento   

B Está atento frequentemente   

S Está irregularmente atento   

INS Está frequentemente desatento   

M Nunca está atento   

Traz 
Material 

para a Aula 
/ Realiza 

TPC 

Tem consigo o material exigido na disciplina 

Realiza o TPC 

MB 
Com uma frequência igual ou superior a 90% das aulas/ dos 

trabalhos 
  

B Com uma frequência entre 70% a 89% das aulas/ dos trabalhos   

S Com uma frequência entre 50% a 69% das aulas/ dos trabalhos   

INS Com uma frequência entre 20% a 49% das aulas/ dos trabalhos   

M Com uma frequência entre 0% a 19% das aulas/ dos trabalhos   

A
ti

tu
d

es
 e

 V
al

or
es

 

Cumpre as 
Regras 

É pontual; 
Entra e sai da sala de aula de forma ordeira;  
Apresenta uma postura correta; 
Mantém o espaço limpo e arrumado; 
Utiliza corretamente os equipamentos e as 
instalações da escola; 
Promove o cumprimento dessas regras; 

MB Cumpre e Promove   

B Cumpre   

S 
Nem sempre cumpre e por vezes é necessário chamar-lhe a 

atenção 
  

INS Não cumpre, frequentemente   

M Não cumpre   

Respeita os 
Outros 

Promove a tolerância de 

género/religião/raça/cultura; 
É correto na relação com os outros: 
 - aceita diferentes formas de pensar; 
 - solicita o uso da palavra e respeita quem está 
no uso da mesma; 

MB É correto e promove   

B É correto   

S Nem sempre é correto   

INS Não é correto, frequentemente   

M Não é correto   

É Autónomo 

Propõe e resolve situações com independência, 
sem auxílio direto do professor, recorrendo às 

fontes adequadas; 
Pesquisa os recursos e meios apropriados à 

resolução das tarefas propostas; 

MB Propõe, resolve e pesquisa   

B Resolve e pesquisa   

S Nem sempre resolve   

INS 
Frequentemente não resolve nem pesquisa com 

independência 
  

M Não resolve e não pesquisa   
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Exemplo de Plano de Aula 

Plano de Aula 

 Unidade Didática:                                      Aula nº:                         Aula da UD nº:       

 Hora:                           Tempo Horário:                                 Material: 

      Instalação:                                              Nº de alunos:                       Turma: 

    Professora:                                     Nº Mecanográfico:                                   Data:               

 

                Objetivo Específico                                Conteúdos                                                Função Didática      

 

 

Atividade Funcional 

Ação: Corrida com variantes; alongamentos;    

Contexto: 2/3 do campo: 1º exercício, alunos correm ao longo do campo, junto às linhas limite do mesmo; 

2º exercício: alunos dispostos em duas filas; 

Critérios de Êxito:        - Controlo da respiração; 

-Atenção e respeito pelas regras. 

1º Objetivo Operacional 

Ação: Passe de dedos; 

 Contexto: 2/3 do campo: alunos dispostos ao longo do campo, divididos em pares (todos com a mesma 

orientação); 

 Critérios de Êxito: Passe de Dedos: - Posição básica; 
                                                              - Dedos afastados, mãos formam um “triângulo” acima e à frente da 

cabeça; 

                                                                    - No momento de contacto com a bola, corpo faz “efeito de mola” – 

pernas e braços estendem. 

H
o
r
a
 

Tempo 

Horário 

Sequência das 

Tarefas 
Estratégia/Métodos/Controlo de atividades Esquema 

1
2
:3

5
h

 

10' Instrução 

-Alunos de frente para o professor, devidamente 
sentados; 

- Breve verificação de alguma situação que possa 

por em risco a segurança e a execução dos alunos 
(ex: brincos, colares, relógios); 

- O professor refere o objetivo específico da aula, o 
seu contexto e como esta se vai desenvolver; 

expondo os conteúdos de forma clara e concisa; 
 

Voleibol 54 

 
12:35h 

45 min 

 Pavilhão 

Tânia Silva 28.03.2017 53887 

8 

13 bolas, 24 sinalizadores 

27 7º D 

- Domínio do passe. - Posição básica, deslocamentos, 

passe de dedos. 

- Transmissão/Assimilação. 
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Legenda: 

                 Professor                                                             Campo 

               Aluno                                                

 

 

 

 

 

 

1
2
:4

5
h

 

6' 
Atividade 

Funcional 

- Corrida à volta do campo, cada vez que o 
professor apite: um apito normal, os alunos têm de 

fazer um salto de canguru; apito prolongado, 
alunos fazem prancha. A pedido do professor, 

alunos fazem: movimentos circulares dos braços, 

skiping e deslocamentos laterais para a direita e 
para a esquerda; 

- Alongamentos: 

• Movimentação das articulações do pescoço, 

ombros, braços, mãos, cintura, costas e pernas; 
 

1
2
:5

1
h

 

2' 
Transição/Instruç

ão/Organização 

- O professor revê com os alunos os conteúdos da 

última aula (passe); 

- O professor explica e demonstra 
como vai funcionar o exercício/jogo.  

1
2
:5

3
h

 

15' 
1º Objetivo 

Operacional 

- Alunos divididos em pares, dispostos ao longo 
do campo, todos com a mesma orientação, o 

exercício é constituído por três variantes: 

• 1ª variante: passe de dedos entre o par (fazer o 

passe mais alto possível e bem dirigido para o 
colega); 

• 2ª variante: dois toques, auto-passe e de seguida 

é que coloca no colega; 

• 3ª variante: alunos realizam novamente o auto-

passe e passe para o colega, mas antes deixa a 

bola ressaltar no solo (efeito de mola); 

- Professor circula ao longo do campo atribuindo 
correções e feedbacks. 

 

1
3
:0

8
h

 

2' 
Retorno à 

Calma/Balanço 

Final 

- Para finalizar a aula, o professor tem um breve 
diálogo com os alunos, enquanto faz o retorno à 

calma. Neste ele refere os pontos fortes e fracos da 

aula e finaliza incentivando para os conteúdos da 
próxima aula. 

 

Fim de aula 13:20h 
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Exemplo de um Balanço 

Balanço Final 

No seguimento da aula de dia 7 de março (61ª aula), realizada em dois terços do pavilhão, esta 

teve inicio ao 12:35h com a duração de quarenta e cinco minutos, a qual foi a quinta aula da 

unidade didática voleibol. O objetivo da aula foi a exercitação do passe de dedos. 

A aula começou sem grandes atrasos, sendo esta no segundo bloco do terceiro tempo da manhã, 

os alunos chegam diretamente de outra aula, o que leva sempre a que maioria chegue cinco 

minutos após o toque, dessa maneira não é possível começar a aula antes do tempo previsto (de 

forma a aumentar o tempo para a prática). 

A atividade funcional ocorreu como planeada, um bom aquecimento e alongamentos. A parte 

principal começou com a revisão dos conteúdos da aula anterior, questões sobre o passe, o 

efeito de mola e a sua importância no voleibol. A parte prática consistia num exercício com três 

variantes, a turma encontrava-se dividida em pares (distribuídos pelo campo, todos com a 

mesma orientação), primeiramente, apenas pedido passe de dedos entre os colegas, com o 

intuito de fazer o passe o mais alto possível, utilizando assim o efeito de mola, de maneira a 

que estes compreendessem a sua importância (oferecer mais tempo ao colega de se colocar para 

a realização do passe e a altura suficiente para transpor a rede); numa segunda parte foi pedido 

que realizassem dois toques, ou seja, um auto-passe antes do passe; numa terceira iria-se manter 

o auto-passe, mas iria ainda introduzir-se uma outra variante, deixar a bola cair e só depois 

colocar-se debaixo da bola e realizar o pedido. Contudo, não foi possível realizar-se esta última 

parte, devido ao escasso tempo e a certas dificuldades por parte dos alunos em realizar o efeito 

de mola, a primeira variante atrasou a aula. 

Finalizando, apesar de não se ter abordado tudo o que estava planeado, a aula correu bem, foi 

possível trabalhar mais um pouco do passe, contudo ainda não o suficiente, muitos alunos 

continuam a não fazer o correto uso dos membros inferiores, tanto na posição básica, nos 

deslocamentos e no passe, uma nova estratégia deve ser encontrada. 

Tânia Silva 

2016/2017 
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Balanço da Unidade Didática 

A lecionação da unidade didática Voleibol teve inicio no dia 23 de fevereiro e terminou a 30 de 

março. Esta foi composta por seis aulas de 90 minutos e quatro de 45 minutos. Ao longo desta 

unidade foram abordados os seguintes conteúdos: posição básica, deslocamentos, passe, 

manchete, serviço por baixo, jogo reduzido 2x2 e as regras da modalidade. 

Ao longo desta unidade didática foi realizada: uma avaliação inicial (diagnóstica) que permitiu 

analisar o nível de desempenho dos alunos, as suas principais dificuldades e o planeamento das 

próximas aulas; durante o decorrer das aulas foram sempre retiradas notas sobre a evolução da 

turma e do desempenho individual de cada aluno, ou seja uma avaliação contínua (formativa); 

as últimas duas aulas foram reservadas para a avaliação final (sumativa), através de jogo 

reduzido 2x2 e exercícios critério; por fim, ainda na última aula foi realizada a autoavaliação 

do 2º período letivo. 

Durante a lecionação da unidade tudo ocorreu como previsto, todos os conteúdos foram 

abordados, os alunos estiveram sempre empenhados e motivados. Da minha parte, transmiti 

sempre os conteúdos de forma clara e utilizando a terminologia correta seguidos de uma 

demonstração. Feedbacks de grupo e individuais estiveram presentes em todos os momentos. 

Todas as aulas antes da transmissão de novos conteúdos, relembrávamos sempre os anteriores, 

sendo os critérios de êxito referidos e explicados por um aluno. 

A média da turma foi de 83,44%, não havendo nenhuma nota negativa (abaixo dos 50%). 

Esta foi até ao momento a modalidade em que os alunos demonstraram mais interesse e 

conhecimentos, dessa forma as aulas ocorreram quase sempre como planeado e os objetivos 

para esta unidade didática, estipulados inicialmente, foram todos alcançados com sucesso. 

Contudo, na minha opinião, era essencial ter pelo menos mais duas aulas para que todos os 

alunos realizassem e compreendessem melhor o funcionamento do jogo reduzido 2x2. 
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Exemplo de uma observação a um colega de estágio 

Objetivo da aula: Consolidação dos conteúdos 
abordados em jogo reduzido 

André Miranda -  Futebol 

TEMPO COMPORTAMENTO I O TE TNE TEMPO 

0’00’’ Organização   182’’   
3’02’’ Instrução  10’’    

3’12’’ Tempo específico    758’’  

15’50’’ Instrução  39’’    
16’29’’ Tempo específico    1479’’  

41’08’’ Instrução  22’’    

41’30’’ Organização   30’’   

42’00’’ Tempo específico    900’’  

57’00’’ Organização   43’’   
57’43’’ Final da aula 

            3463’’                                                                 71’’           255’’      3137’’  
Percentagens:   

✓ Instrução – 2% 

✓ Organização – 7,4% 
✓ Tempo específico- 90,6% 
✓ Tempo não específico – 0% 

 

AVALIAÇÃO POR PARÂMETROS  
1º PARÂMETRO – Introdução da aula 
2 - Dispersão dos alunos; avisa dos cuidados a ter e segurança, mas não verifica e alunas 
iniciam a aula de cabelo solto. 

2º PARÂMETRO – Mobilização dos alunos para as atividades 

2,3 - Pouco incentivo. 
3º PARÂMETRO – Organização, controlo e segurança das atividades 

2,3 - Circula pouco; passa mais tempo com certos grupos. 
4º PARÂMETRO – Gestão dos recursos 

3 

5º PARÂMETRO – Instrução/Introdução das atividades 

2,5 - Fraca instrução 

6º PARÂMETRO – Regulação das atividades 

2,5 - Poucos feedbacks individuais 

7º PARÂMETRO – Linguagem utilizada 

2,4 - Falha nos termos corretos 
8º PARÂMETRO – Sequência da aula 

3 
9º PARÂMETRO – Conclusão da aula 

2,5 - Não incentiva para a aula seguinte 

10º PARÂMETRO – Concordância com o plano/ Adaptabilidade na aula 

3 

Total:23,2 

Nota:15,4 

Observação nº 3 e 4 Data: 13.01.2017 Hora: 15:15h 

10º Ano Local: Campo Verde Tempo horário: 90 minutos 

Ideal: 

TE e TNE > 70% 

I e O < 30% 

9,4% 

90,6% 
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Como classificas as seguintes afirmações, relativamente ao professor: 

 Muito má Má Razoável Boa Muito boa 

Qualidade de transmissão da informação.      

Disponibilidade para esclarecer dúvidas.      

Colocação/Tom de voz utilizada.       

Postura na aula.      

 

 Sim Não 

Achas que o professor dominava todas as modalidades abordadas no 

decorrer do ano?  

  

 

Indica: Futebol Ginástica Andebol Voleibol Natação Basquetebol 

A modalidade que o professor dominava menos?       

A modalidade que o professor dominava mais?       

Na tua opinião, que aspetos pode o professor mudar para o seu futuro? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Questionário da prática de ensino 

 Nunca Poucas 

vezes 

Às 

vezes 

Muitas 

vezes 

Sempre 

O professor transmitiu as informações, das aulas, de forma clara, 

perceptível e audível? 

     

O professor utilizou linguagem adequada nas aulas?      

O professor esteve disponível para esclarecer as dúvidas dos alunos 

no decorrer das aulas? 

     

O professor emitiu informações/correções na execução dos 

exercícios, durante as aulas? 

     

O professor fez correções individuais nas execuções dos exercícios?      

O professor fez correções coletivas nas execuções dos exercícios?      


