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Resumo 

  

       O presente trabalho tem como objetivo demonstrar uma reflexão e descrição sobre 

o trabalho desenvolvido ao longo do estágio pedagógico. 

       O meu trabalho está dividido em três partes, na primeira faço referência à 

Organização e Gestão do Ensino e da Aprendizagem mais à Prática de Ensino 

Supervisionada. A segunda parte está relacionada com as tarefas de estágio de relação 

Escola – Meio, onde falo do estudo turma, desporto escolar, ação de formação e das 

atividades que se desenvolveram na escola. E por ultimo falo das estratégias de ensino 

que apliquei e do Orientador.  

       Foi-me permitido lidar com o quotidiano da minha futura profissão, onde apliquei os 

conhecimentos adquiridos e aprofundei novos conhecimentos teórico-práticos sobre a 

temática e desenvolvi novas competências e atividades. O objetivo primordial deste 

trabalho é transmitir todo o caminho percorrido ao longo do estágio, falarei sobre as 

dificuldades sentidas pois através da prática fui aprendendo com os erros e com as 

pequenas vitórias, das experiências, dos medos, entre outras. 

      Aos poucos vou tendo uma visão mais madura, assim como a consciência da 

importância da atualização contínua do conhecimento. 

       Em suma, quero que o relatório seja um reflexo do trabalho que desenvolvi ao longo 

do ano. 
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Abstract 

 

       The present work aims to demonstrate a reflection and description about the work 

developed during the pedagogic stage. 

       My work is divided into three parts, in the first I refer to the Organization and 

Management of Teaching and Learning plus to the Supervised Teaching Practice. The 

second part is related to the tasks of the Middle School relationship stage, where I talk 

about the class study, school sports, training action and the activities that have 

developed in the school. And finally I speak of the teaching strategies that I applied and 

the Advisor.  

       I was able to deal with the daily life of my future profession, where I applied the 

acquired knowledge and deepened new theoretical-practical knowledge on the subject 

and developed new skills and activities. The main objective of this work is to transmit all 

the way traveled throughout the internship, I will talk about the difficulties experienced 

because through practice I learned from mistakes and small victories, from experiences, 

from fears, among others.  

       Gradually I have a more mature view, as well as the awareness of the importance 

of continuous updating of knowledge.  

       In short, I want the report to be a reflection of the work I have done throughout the 

year.
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Introdução 

 

       O presente Relatório é uma reflexão do Estágio Pedagógico, uma das etapas mais 

importantes da minha vida, realizado no ano letivo 2016/2017, e integrado no 2º ano, do 

2º Ciclo em Ensino da Educação Física nos Ensinos Básico e Secundário, da 

Universidade Trás-os-Montes e Alto Douro. 

       O estágio curricular foi realizado na Escola Secundaria Morgado de Mateus - Vila 

Real e tivemos como Professor Supervisor o Professor José Vilaça, como Professor 

Cooperante o Professor Carlos Pires e como colega de estágio a Ana Rita Oliveira. 

 No âmbito do estágio, ficaram a meu cargo as aulas do 11ºano da turma A,B no primeiro 

e terceiro período e do 12º ano da turma B,C no segundo período. 

       Para além de lecionar as aulas, a minha ação passou por auxiliar o Desporto 

Escolar de Futsal Feminino e participar na organização de alguns eventos desportivos 

realizados pelo grupo de Educação Física: o Torneio de Basquetebol 3x3, a Taça 

Morgado e Morgadinha e a Caça ao Tesouro. Para além disso ainda preparamos e 

organizamos uma Acão de Formação sobre “Como organizar um evento” e uma palestra 

sobre “Prostituição e Drogas”. 

       Este Estágio tem como principal objetivo integrar os conteúdos teóricos à prática, 

sendo fundamental para a nossa formação como futuros docentes. 

       Esta etapa ajudou-me a refletir sobre algumas práticas e acontecimentos 

presentes no desenvolvimento das diferentes observações realizadas ao longo deste 

percurso, considerando-as fundamentais para o meu desenvolvimento e crescimento 

enquanto futura docente, pois assim serei capaz de refletir sobre as minhas práticas. 

       Neste relatório vou transmitir todas as minhas experiências e vivências que me 

acompanharam ao longo meu estágio. 
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1. Enquadramento Pessoal 
 

 “Hoje é um bom dia para começar novos desafios. 

Onde você quer chegar? 

Ir alto. 

Sonhe alto, 

queira o melhor do melhor, 

queira coisas boas para a vida. 

pensamentos assim trazem para nós 

aquilo que desejamos”      

Paulo Roberto Gaefke 

 

 

       O meu sonho de adolescente era ser Professora de Educação Física, pois eu 

adorava tudo que tivesse relacionado com desporto e gostava de trabalhar com 

crianças. Sempre estive ligada ao Desporto durante a minha infância, no meu percurso 

Escolar, tendo praticado voleibol, basquetebol, ténis de mesa, atletismo no Desporto 

Escolar e pratico desde, muito pequena, futsal federado. 

       O gosto pelo ensino aumentou bastante no mestrado. No final do primeiro ano fiquei 

fascinada com tudo que aprendi na teoria e ainda mais fiquei quando passei tudo para 

a prática dando aulas aos meu colegas. Nesse ano tive a oportunidade de ser treinadora 

adjunta de uma equipa de futsal de infantis o que me fez aumentar o gosto de ensinar, 

apesar do treino ser diferente da escola. Em ambos gostei de interagir com crianças, já 

que para além da questão física, estiveram inseridos outros fatores como psicológico e 

social.  Estas duas etapas fizeram aumentar as minhas espectativas para o ano de 

Estágio. 

       O Estágio Pedagógico é o processo de formação do aluno, marca a passagem do 

estatuto do aluno ao de Professor onde nos tornamos profissionais na nossa área, mas 

sempre acompanhados pelo nosso Orientador. 

       Na primeira semana do estágio, eu e a minha colega de núcleo, fomos 

apresentadas ao nosso orientador e começamos imediatamente a preparar o ano letivo. 

Desde a primeira semana que a minha relação com o orientador foi bastante positiva e 

senti-me à vontade para interagir com ele. Em relação à minha colega de estágio tive a 

sorte de a conhecer e de ser amiga dela, o que me ajudou bastante ao longo do estágio 

pois recorríamos uma à outra sempre que necessário. 
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       No primeiro dia o Orientador fez-nos uma visita guiada à escola mostrando-nos o 

pavilhão, o bar da escola, a secretaria e a direção. Apresentou-nos aos funcionários e 

à diretora da escola pelos quais fomos muitos bem recebidas. 

       No início desta aventura, tive bastantes incertezas, dúvidas e dificuldades em 

relação a quase tudo que se relacionasse com a escola, mas ao longo do tempo fui 

perdendo as incertezas e tornei-me uma pessoa mais confiante.  

       A nossa primeira decisão, como núcleo de estágio, foi a distribuição das quatro 

turmas entre as duas e, a partir daí, começar a elaborar as Unidades Didáticas para o 

1º período. Após algumas trocas de ideias, ficou decidido que eu iria trabalhar com as 

turmas do 11ºano no primeiro período e a minha colega ficava com os 12ºanos, depois 

no segundo período trocávamos e no último período voltávamos a trocar. Também 

fizemos logo uma planificação anual com todas as tarefas a desenvolver. 

Lembro-me perfeitamente do meu primeiro dia a lecionar. estava bastante nervosa e 

com medo que algo corresse mal, mas quando chegou a altura de começar a falar os 

nervos desapareceram e penso que não transmiti isso aos alunos. Nem sempre as aulas 

correram bem, mas consegui adaptar-me aos imprevistos e é isso que faz ser um bom 

Professor.  

       Fui muito bem recebida por todos os integrantes do grupo disciplinar e tive 

oportunidade de trocar experiências e conhecimentos com alguns, de aprender um 

pouco sobre as suas vivências como professores de Educação Física ao longo dos anos 

e nas diferentes escolas. 

       Para além do contacto com os professores, também houve um contacto muito 

constante com os restantes elementos do meio escolar, principalmente com os 

funcionários da escola que sempre estiveram prontos a ajudar, sempre nos trataram 

como professores e como parte da orgânica da escola. 

 

2.   Enquadramento Institucional 
 

       A Escola Secundária Morgado Mateus (ESMM) situa-se em Vila Real, está 

integrada no Agrupamento de Escolas Morgado Mateus (AEMM). É constituída por 

quatro jardins de infância, cinco escolas básicas e pela escola secundária Morgado 

Mateus (escola-sede). 

       Dados do site oficial AEMM dizem que no ano letivo 2017/2018 o agrupamento tem 

1797 alunos, entre alunos de educação pré-escolar, 1º,2º,3º ciclo, percurso curricular 

alternativo, secundário e cursos profissionais. 



 
 

5 
 

       No que respeita aos recursos materiais, aos equipamentos técnicos e pedagógicas 

têm boas condições, desde logo, a biblioteca escolar, os espaços desportivos e os 

laboratórios. Existe um auditório para 50 pessoas, com todos os recursos multimédia, 

tem cerca de 40 salas todas equipadas com quadros interativos e computadores com o 

software de sumários. Em relação ás condições para as aulas de Educação Física existe 

um pavilhão onde possui materiais para se realizar diversas modalidades como: futsal, 

voleibol, basquetebol, andebol, corfebol, râguebi, badminton, ginástica, atletismo e 

escalada. No pavilhão podem estar três turmas a realizar a aula ao mesmo tempo, cada 

uma ocupando um terço do pavilhão. No exterior existe um campo de alcatrão onde tem 

quatro tabelas e duas balizas. E um campo pelado com duas balizas, este é usado para 

o râguebi e para o lançamento do dardo. Nos recursos humanos, o pavilhão detém dois 

funcionários responsáveis pelo bom funcionamento do mesmo. 

 

3.   Organização e Gestão do Ensino e da Aprendizagem 

 

3.1. Planeamento e conceção 

 

       O planeamento é um conjunto de passos que devemos seguir até chegar ao 

objetivo principal. Por isso é fundamental planear para promover o desenvolvimento do 

aluno. Para isso tenho que saber o que vou ensinar, como vou ensinar e a quem vou 

ensinar para chegar à minha meta, que é o processo ensino aprendizagem. É importante 

planear para conseguir dar respostas às dificuldades que nos vão surgindo durante o 

ano letivo. 

       Quando soube quais eram os anos que ia lecionar, dirigi-me a sala dos professores 

onde estava exposta uma tabela com as modalidades e os conteúdos que iriam ser 

abordos em cada período e em cada ano. Para chegar a todos os objetivos do processo 

de ensino é preciso criar estratégias e conhecer as instalações, o material, as normas 

de funcionamento, o regulamento da escola e consultar o programa nacional de 

Educação Física. 

       O planeamento passou por algumas etapas: i) preparar o plano anual; ii) realizar as 

unidades didáticas; iii) e por fim elaborar o plano de aula. 
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3.1.1 Plano Anual   

 

       Para concretizar o Plano anual foi preciso conhecer os espaços específicos para a 

realização das aulas, o roulement, as unidades de ensino, os conteúdos que iriam ser 

abordados, o calendário escolar e os objetivos que se pretendiam para cada turma. 

       Seguidamente foi apresento o plano anual das minhas turmas (11ºA, 11ºB, 12ºB e 

12ºC). 

Assim sendo, nas turmas do 11ºano, no 1º período foram lecionadas as unidades de 

ensino de voleibol e basquetebol. No 3º período foi abordado o futsal. 

       Nas turmas do 12ºano, no 2º período lecionei as modalidades badminton e voleibol. 

Foi necessário ter cuidado ao planear, pois tive que ter em atenção a contabilização das 

horas reais de lecionação, a primeira aula do 1º período que é para apresentação, as 

fichas de avaliação, os feriados, as atividades da escola e da turma. 

 

 

3.1.2 Unidade Didática 

       

       Antes do início do ano letivo, o nosso orientador transmitiu-nos quais seriam as 

modalidades e os conteúdos a lecionar. Ele teve o cuidado de nos avisar que apesar de 

termos duas turmas do 11ºano e duas do 12ºano elas eram completamente distintas,  

logo os objetivos não seriam os mesmos. 

       Na realização da unidade didática tive que ter em atenção a população alvo, a 

caraterização dos recursos, os critérios, parâmetros e ponderações de avaliações e as 

definições dos objetivos (retirados do programa de educação física).  

       Outro ponto importante na planificação das Unidades Didáticas é verificar o material 

disponível para a modalidade, caso haja falta de algum material tínhamos que fazer 

algumas modificações/adaptações nos conteúdos mas isso não aconteceu nesta 

escola. 

       Em relação à planificação e estruturação de conteúdos, no início surgiram-me 

algumas dúvidas  porque cada turma tem necessidades e capacidades diferentes. Tive 

que fazer uma restruturação dos conteúdos, pois apurei na avaliação diagnóstica o nível 

dos alunos e tive que adaptar os conteúdos a cada turma. 

       A unidade de ensino que tive mais dificuldades e fiquei apreensiva foi badminton 

pois nunca tinha abordado nem no mestrado nem enquanto aluna, por isso funcionou 

como um desafio e levou-me a ter vontade de aprofundar mais os meus conhecimentos 

sobre essa modalidade o que me ajudou bastante. 

       Ao longo do ano letivo, foram realizados cinco Unidades Didáticas, 
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distribuídos pelos três períodos. 

       Eu e a minha colega tivemos que elaborar documentos de apoio para cada 

modalidade para as nossas aulas teóricas, isso fez com que tivéssemos que estudar e 

aprofundar cada modalidade. O Orientador queria que lecionássemos uma aula teórica 

de 20 minutos no início de cada unidade didática. Tive receio quando dei a minha 

primeira aula teórica, estava com medo em perder muito tempo a falar, e errei, pois falei 

muito rápido. No final da aula o orientador deu-me alguns conselhos que me foram 

bastante úteis para o resto do ano letivo.  

       A unidade didática é um utensílio importante para a disciplina. 

 

3.1.3 Plano de aula 

 

       O plano de aula é uma peça muito importante do Estágio, é caracterizado pela 

descrição específica de tudo que o professor realizará numa aula. Apesar de que, às 

vezes, nem tudo na aula corre como planeamos, mas serve como um guião, ele deve 

ser elaborado seguindo as fases da aprendizagem, ou seja, deve seguir uma linha de 

ensino-aprendizagem contínua. Para obter o sucesso nas aulas tenho que garantir uma 

boa organização entre tarefas, só conseguida através da planificação antecipada das 

aulas. 

       Tive a sorte no primeiro ano de mestrado ter compreendido como realizar um plano 

de aula o que me ajudou bastante no estágio. Contudo, tive algum receio na escolha 

dos exercícios a realizar, mas com o passar das aulas ganhei confiança e as 

dificuldades foram diminuindo.  

Na Unidade Didática de Badminton tive algumas dificuldades em efetuar o plano de 

aula, pois era uma modalidade que não conhecia muito bem, mas com algum estudo 

tornou-se motivadora, na certeza que os esforços foram utilizados para obter bons 

resultados. 

       De forma a combater certos imprevistos na aula o professor deve criar estratégias 

para isso não acontecer ou para estar preparado caso aconteça. Desta forma, o 

professor deve analisar o roulement de distribuição das instalações por turma/aula, o 

material, a variação dos alunos que fazem a aula, comportamento dos alunos, condições 

climatéricas.  

Relativamente ao espaço, normalmente tinha 1/3 do pavilhão mas às vezes estava eu 

e outra colega só com o pavilhão para nós, então combinamos desde o inicio que uma 

semana ficava eu com 2/3 e outra semana ela, só me dificultou no 3º período onde 

lecionei futsal, onde precisava de um campo largo para fazer a bola circular, tinha que 
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ter alunos em espera pois só duas equipas podiam estar a jogar, para não estarem 

parados os de fora jogavam aos passes entre eles.  

        Em relação ao material varia de escola para escola, logo no início eu e a minha 

colega de estágio fizemos um inventário do material disponível e reparamos que a 

escola estava bem equipada o que nos ia facilitar a lecionar as aulas. Mas no 2º período 

quando abordei a modalidade de Badminton haviam 10 caixas de volantes, ao longo do 

tempo os volantes foram-se estragando e havia outra colega que também estava a 

lecionar esta modalidade. As minhas aulas não foram prejudicas, porque decidi realizar 

vários torneios para os manter em competição e motivados visto que esta modalidade 

para eles já era consolidação, foi a estratégia que adotei e correu bem, os alunos 

chegavam à aula e perguntavam logo com quem vou jogar hoje, que torneio vamos 

realizar, deu para ver que estavam bastantes motivados. 

       É de salientar que no fim de cada aula realizava o balanço da mesma, isso ajudou-

me bastaste, pois aí fazia um balanço do que correu bem e do que correu mal e assim 

podia melhorar para as próximas aulas, com isto refletia e pensava sobre a minha 

prática. 

 

3.2. Realização 

 

       Na realização do ensino apliquei tudo o que planeei, tomando novas decisões 

consoante os imprevistos que me surgiram.  

       Na primeira aula estava com aquela dorzinha de barriga, eram os nervos, ainda não 

estava muito à vontade com medo de errar, mas com o passar do tempo a minha 

confiança aumentou e consegui transmitir o que desejava. Os alunos colaboraram e isso 

ajudou-me bastante. 

       As aulas tinham sempre algumas caraterísticas pessoais, coloquei as minhas ideias 

e experiências vividas. A experiencia de lidar com jovens ajudou-me em alguns aspetos 

como na colocação de voz, na postura, entre outros. 

       “A execução dos diferentes gestos técnicos que compõe cada modalidade deve ser 

exigida apenas pelo mínimo necessário para que o objetivo principal possa ser 

alcançado. Importa, portanto, que o aluno consiga jogar, ou realizar outra atividade 

física, socializando e cooperando com os colegas” (Aranha, 2004).          

       Organizei as minhas aulas em função das carências da turma. No início de cada 

aula tentava ao máximo que eles percebessem três questões fundamentais para a 

realização da aula que era: o quê? O que vou ensinar, a quem? A quem vou ensinar, e 

porquê? O objetivo/finalidade. As aulas tiveram grande carga lúdica e competitiva, 
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coloquei os alunos em situações muito parecidas com as reais, muito através dos jogos 

reduzidos. Tinha sempre o cuidado de demonstrar ou recorria a um agente de ensino 

para o fazer, sempre que necessário fornecia feedbacks constantes e apropriados. 

Incentivava e interagia com os alunos para manterem níveis elevados de motivação 

para promover as suas aprendizagens. Consegui ter um bom relacionamento com os 

alunos e com isso promovi um clima positivo nas minhas aulas, tentei manter um clima 

agradável, respeitoso. 

 

3.3. Avaliação 

 

       “A Avaliação refere-se à recolha de informações necessárias para um (mais) correto 

desempenho. É um regulador por excelência de todo o processo ensino-aprendizagem. 

É a consciência do próprio sistema educativo.” (Aranha, 2004).   

       Em todas as Unidades Didáticas fazíamos uma Avaliação Diagnóstica para avaliar 

e identificar o real nível dos alunos e assim criar estratégias para os levar ao sucesso. 

No final de cada modalidade realizávamos uma Avaliação Prática para comparar com 

os resultados da Avaliação diagnóstica e avaliar o grau de sucesso da turma. A 

Avaliação Formativa tem um papel de regulação, que informa o nível de 

desenvolvimento de cada aluno durante as aulas, saber se houve alguma evolução ou 

não, para isso efetuamos tês fichas de registos que íamos tirando notas em cada 

modalidade. Por fim a Avaliação Sumativa que é um sumulo de tudo que aconteceu ao 

longo do processo, é realizada no final de cada Unidade Didática. 

       O grupo de Educação Física delineou os critérios de avaliação nos três domínios 

de avaliação: i) o domínio psicomotor (saber fazer); ii) o domínio cognitivo (saber como 

fazer); iii) e o domínio sócio afetivo (saber estar).  

       Não foi fácil avaliar o aluno no final de cada período, quantificar o trabalho, o 

desempenho e dar uma nota, tive dificuldades e um bocado de medo de não ser justa, 

a ajuda do Orientador e da minha colega neste processo foi fundamental. 

 

 

 

4.   Práticas de Ensino Supervisionada 
 

       O objetivo do Estágio Supervisionado é proporcionar ao aluno a oportunidade de 

aplicar os seus conhecimentos académicos em situações da prática profissional, criando 

a possibilidade do exercício das suas habilidades. Espera-se que, com isso o aluno 
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tenha a opção de incorporar atitudes práticas e adquirir uma visão crítica da sua área 

de atuação profissional (Oliveira & Cunha, 2006). 

       Nas primeiras aulas a presença da minha colega e do meu Orientador foi um 

bocado constrangedor, trazia-me um desconforto não estava habituada a ser observada 

e provocava-me medo, incertezas sobre as suas opiniões em relação às minhas ações, 

dava comigo a pensar será que estou a fazer bem? Será que errei? Será que estão a 

falar de mim? Tudo isso com o tempo foi passando e comecei a habituar-me à presença 

deles, pois sabia que apenas estavam ali para me ajudar a melhorar em alguns aspetos 

menos bons e a refletir nas minhas ações. Com a ajuda deles consegui encontrar 

soluções para melhorar esses pequenos pormenores. 

       Outro aspeto importante foram as observações que fiz ao meu Orientador e à minha 

colega, assim observei diferentes aulas com diferentes contextos onde, por exemplo, 

certos exercícios podiam ser feitos numa turma e na outra não. 

       Através do estágio nós refletimos sobre a realidade observada e a partir daí vamos 

encontrar a melhor maneira para lecionar. Também tirámos informações importantes 

que nos oferece ajuda pedagógica para desenvolver a nossa aprendizagem. E assim 

tomo consciência do meu processo ensino aprendizagem. 

 

5.   Tarefas de estágio de relação Escola – Meio 
 

5.1. Estudo turma 

 

       A preparação deste estudo surge da necessidade de perceber as particularidades 

contextuais, sociais, culturais e psicológicas de cada aluno da turma de modo a melhorar 

e auxiliar na sua intervenção pedagógica. 

       Para os professores poderem cumprir a sua função e a sua responsabilidade na 

aula é necessário que estes tenham uma caracterização da escola, meio e turma, pois 

o êxito da planificação depende desta caracterização (Aranha, 2008). 

       Pretende-se assim com este estudo, a recolha e a análise de informação, da turma 

A do 11º ano de escolaridade do Agrupamento de Escolas Morgado Mateus – Vila Real. 

       O outro objeto do trabalho foi recolher dados, os mais pertinentes possíveis, 

para assim se poder ter um conhecimento mais profundo sobre a turma em questão e, 

consequentemente, permitir a elaboração e aplicação de determinadas estratégias, de 

modo a possibilitar a ocorrência de um aumento da eficácia da intervenção pedagógica, 

melhorando e facilitando, assim, o processo de ensino e aprendizagem. 



 
 

11 
 

     É de salientar um exemplo que tive na turma ao qual o estudo turma me ajudou, no 

inicio das aulas percebi que havia um aluno novo na turma e na escola. Ao longo das 

aulas de Educação Física via que ele estava sempre sozinho, isolado e no recreio igual. 

Quando realizei o estudo turma estudei esse aluno, no questionário respondeu que não 

se dava com ninguém, não gostava da escola, não gostava da turma, gostava da 

disciplina, mas tinha algumas dificuldades. Neste caso chamei a delegada de turma à 

parte, fiz-lhe algumas perguntas sobre esse aluno em questão, ela disse que ele era um 

rapaz muito fechado. Pedi-lhe que nos intervalos o chamasse sempre para a beira da 

turma. Uma coisa boa que esta turma tinha é que eram muito unidos e andavam sempre 

todos juntos. Nas minhas aulas colocava-o muitas vezes com os alunos mais 

“populares”, às vezes utilizava-o como agente de ensino. Tudo isto para ele se sentir 

bem e motivado nas minhas aulas. Ao longo do primeiro período ia sempre perguntando 

à delegada como as coisa estavam a correr e com o tempo ele foi-se integrando na 

turma. Não só foi um dos alunos mais empenhados, mais motivados, consegui com que 

ele gostasse da turma e a nota dele comparada com a da antiga escola subiu bastante. 

       Assim conhecendo a turma criei estratégias pedagógicas adequadas às 

dificuldades dos alunos. 

 

5.2. Desporto Escolar  

 

       No inicio de Outubro o Orientador do outro grupo de Estágio convidou-nos para 

auxiliar o grupo de Desporto Escolar de futsal feminino de juvenis ao qual eu e minha 

colega aceitamos. Com o passar do tempo o Professor entregou-nos por completo a 

equipa, apesar de estar sempre presente nos treinos para nos ajudar, eu fiquei 

responsável pela realização dos treinos das atletas e a minha colega pelo treino das 

guardas redes. 

       Gostei bastante desta experiência, apesar de já ter uma equipa fora do contexto 

escolar, aprendi bastante com o Professor que ao longo do ano foi-nos transmitindo 

algumas das suas ideias e do seu conhecimento. 

 

5.3. Acão de Formação 

 

       Durante o Estágio tivemos que realizar uma ação de formação o nosso tema foi 

“Como realizar um Evento Desportivo”. 

Inicialmente elaboramos um Pré-projecto com as linhas condutoras do Evento 

Desportivo que pretendemos organizar, desde a população alvo, material, instalações, 
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etc. Depois mais à frente apresentamos o nosso trabalho às nossas turmas, a uma 

turma vocacional (esta turma ajudou-nos na organização do evento) e para alguns 

professores da escola. No fim passamos da teoria à prática, realizando assim a Taça 

Morgado e Morgadinha com ajuda da turma Vocacional. Correu tudo dentro do 

planeado, apenas com o som é que houve alguns problemas, nomeadamente falta de 

material.   

       No final do Evento realizamos um relatório onde constam os aspetos positivos e 

negativos para possível melhoria em futuros Eventos Desportivos 

 

5.4. Palestra “Prostituição e drogas”  

 

      No âmbito do Projeto “PES” as turmas que eu e a minha colega lecionamos, 

assistiram a dois documentários alusivos ao tema da Sexualidade e do Mundo das 

Drogas complementado por uma apresentação e debate aberto á turma sobre o mesmo 

tema. 

      Os documentários escolhidos foram “A lua de Joana” e “Dura realidade – drogas na 

adolescência”. Foi feita uma breve introdução referente ao assunto e os alunos foram 

sensibilizados para o que iriam ver, uma vez que esta temática é pertinente e atual, pois 

o acesso facilitado a drogas lícitas e ilícitas é cada vez mais comum entre os jovens e 

os riscos associados à sua má utilização são mais eminentes. 

       No debate apercebemo-nos que os alunos estavam consciencializados para o 

perigo das drogas e apresentavam alguns conhecimentos acerca dos vários tipos e 

consequências das drogas. O nosso objetivo com este debate aberto á turma era para 

esta ficar sensibilizada acerca dos perigos. Foi elaborado um relatório final que pode 

ser observado no capítulo de Anexos. 

 

5.5.Taça Morgado e Morgadinha 

 

       Integrada no plano anual de atividades escolares, decorreu durante o mês de Maio 

2017, nas instalações desta escola (pavilhão gimnodesportivo interior), a atividade de 

Futsal intitulada de “Taça Morgado e Taça Morgadinha”. 

       Esta atividade tem vindo a ser desenvolvida e organizada ao longo dos anos letivos 

pelo Professor Carlos Pires e pelo Grupo de Educação Física/Núcleo de Estágio I de 

Educação Física, perfazendo assim com o ano decorrente, 15 edições da Taça Morgado 

e 13 edições da Taça Morgadinha. Tendo como principais objetivos dar continuidade ao 

processo de formação e competição das equipas de Desporto Escolar na modalidade 
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de Futsal, incentivar o convívio da comunidade escolar, favorecendo o bom 

relacionamento interpessoal/grupo, e promover o espírito de “Fair-Play” e ética 

desportiva através da atividade física. 

       A atividade em si correu como planeado, sendo que a função do Núcleo de Estágio 

a organização deste evento. A elaboração de um evento desportivo nem sempre é uma 

tarefa fácil. Qualquer evento para dar certo precisa de ser bem elaborado, levando 

sempre em conta os objetivos, o perfil e o tamanho do evento. Foi elaborado um relatório 

final da atividade que pode ser observado no capítulo de Anexos. 

 

5.6. Outras atividades 

 

       Em relação a outras atividades realizadas durante o ano letivo temos o Torneio 

Basquetebol 3x3 e a Caça ao Tesouro. 

       Durante o Torneio Basquetebol 3x3, o núcleo assistiu a atividade servindo como 

árbitro em alguns jogos e controlo dos resultados da atividade. Esta atividade serviu 

para melhorar as capacidades de arbitragem, de organização de resultados e de 

equipas. 

       Na Caça ao Tesouro a função do nosso Núcleo de Estágio foi fazer a contagem dos 

elementos de cada equipa no ponto de partida, distribuir algumas orientações e ir vendo 

ao logo do trajeto se alguns elementos andavam perdidos. 

 

6.   Estratégias de ensino 
 

       Ao longo do estágio fui criando estratégias para melhorar as minhas aulas. 

Começando pela instrução, colocava sempre os bancos suecos em “V” para ter total 

atenção dos meus alunos, pedi-a à delegada de turma se estava a faltar alguém para 

não perder tempo na chamada e com isso diminuía o tempo de instrução e aumentava 

o tempo de prática. Iniciava a aula com um aquecimento lúdico ou especifico da 

modalidade para os alunos ficarem motivados para o resto da aula. Já trazia de casa os 

grupos formados para não perder tempo útil. Na organização, mal os alunos chegavam 

eu já tinha o primeiro exercício organizado e o material necessário pronto a ser utilizado. 

Durante as aulas não mudava muito na organização inicial assim não perdia muito 

tempo. No final, enquanto eles faziam o retorno à calma eu questionava os alunos sobre 

o objetivo da aula e se havia dúvidas, aproveitava e falava sobre o objetivo da próxima 

aula para eles virem motivados. 
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       Por fim, na formação de grupos fiz alterações durante cada modalidade. Por 

exemplo no futsal e basquetebol tive que separar os rapazes das raparigas pois estas 

estavam num nível muito inferior a eles. Com isto consegui manter os rapazes e as 

raparigas motivadas. No voleibol já fiz equipas mistas pois eles encontravam-se ambos 

num nível razoável. No Badminton fiz torneios singulares e mistos jogaram uns contra 

os outros e correu muito bem acho que até foi a modalidade que mais gostaram. 

 

7.   O orientador 
 

 

       Ao longo do estágio fomos uma equipa, onde eu e a minha colega éramos as atletas 

e o orientador o nosso treinador.  

Ele incentivou-nos, motivou-nos e conseguimos desenvolver capacidades para nos 

levar ao sucesso como professoras. 

       Na minha opinião esta frase diz muito o que foi o papel do Orientador ao longo do 

estágio, para mim, fomos uma equipa onde nós eramos as atletas e o Orientador o 

Treinador. 

      O Professor Carlos Pires é uma pessoa com muita experiencia, esteve sempre 

disposto a ouvir as nossas ideias e ajudou-nos a encontrar soluções para os nosso 

problemas, teve o papel de nos ensinar e facilitar no processo de aprendizagem. Foi 

através do seu conhecimento e dos conselhos transmitidos que conseguimos 

ultrapassar as dificuldades surgidas durante o Estágio. Desde o início até ao fim foi 

muito exigente e ainda bem, pois foi com isso que nós crescemos como Professoras. 

       É de salientar que todas as terças feiras tivemos reunião com o Orientador a fim de 

tirar dúvidas, planear trabalhos, falar sobre as aulas, etc. Também no fim de cada aula 

fazíamos um pequeno balanço sobre a aula dada. 
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8.   Conclusão 
 

       O Estágio Pedagógico é uma experiência única pois foi uma ferramenta importante 

na minha formação e na preparação do meu futuro. 

       Através do estágio nós refletimos sobre a realidade observada e a partir daí vamos 

encontrar a melhor maneira para lecionar, possibilitando que tenhamos contacto com a 

realidade educativa, aprendendo através da observação e da experimentação. Também 

tiramos informações importantes que nos oferece ajuda pedagógica para desenvolver a 

nossa aprendizagem, tomando, assim, consciência do meu processo ensino 

aprendizagem. 

       Desenvolvi um olhar mais crítico em relação à construção da minha própria prática 

de ensino, com o contacto direto com as turmas, vivenciando experiências que me 

fizeram crescer enquanto futura professora. 

       Através dos exercícios práticos fui aprendendo com os erros e com as pequenas 

vitórias, contribuindo assim, para o crescimento do intelectual, reconhecendo que 

alcancei novos conhecimentos para somar com muitas outras experiências no meu 

processo de ensino-aprendizagem.  

       Por fim, resta-me dizer que aprendi muito com este Estagio, mesmo quando errei 

aprendi porque a seguir tirava elações para melhorar, tentei ao máximo cumprir com os 

objetivos que me foram propostos. 
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10.    Anexos 
 

 

Relatório da Taça Morgado e Morgadinha 

 

Após realização de todos os jogos previstos para a realização deste evento 

desportivo, damos por concluída mais uma edição da TAÇA MORGADO (15ª) e TAÇA 

MORGADINHA (13ª), que decorreu do dia 10 de Maio ao dia 31 de Maio 2017, em todas 

as quartas-feiras do respetivo mês, no pavilhão gimnodesportivo da escola. 

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

disputar a final no dia 31 de Maio, foi realizada previamente uma Planificação com todas 

as tarefas a serem desenvolvidas. Durante os dias dos jogos foram utilizados diversos 

materiais para o desenvolvimento da atividade tais como: mesas, cadeiras, bancos 

suecos, marcador eletrónico, computador portátil, faixas do desporto escolar, boletins 

de jogo, coletes e bolas. O professor Carlos Pires, o Núcleo de Educação Física e a 

turma do Ensino  Vocacional em colaboração  com a professora Cláudia Canastra 

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

tarefas, consideramos que apenas o som falhou devido à falta de um assessório 

indispensável ao funcionamento do aparelho e à hora do jogo estava sempre tudo pronto 

para dar início à atividade. Apenas houve um dia que nós Estagiárias não conseguimos 

aparecer devido a estarmos presentes no Campeonato Universitário de Futebol de 7 

mas tínhamos falado com a Professora para controlar a situação na nossa ausência e 

no fim tudo correu com planeado.  

Como responsáveis pelas equipas contámos com a presença de alguns 

professores de Ed. Física bem como alguns professores estagiários. 

Durante os dias dos jogos, tudo correu como planeado, embora sejam de registar 

alguns atrasos no iniciar dos jogos, situação que deve ser alertada e prevenida aos 

responsáveis/treinadores das equipas, para que não aconteça de futuro. 

Participaram na atividade aproximadamente 100 alunos dos níveis de 

escolaridade básico, secundário e profissionais. Estiveram envolvidos alguns 

professores do departamento de Ed. Física da escola, grupos de estágio e auxiliares de 

educação. De salientar também o envolvimento da comunidade escolar na atividade 
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sendo que durante a realização da mesma, houve sempre público assistir aos jogos na 

bancada. 

Não podemos esquecer todas as equipas que fizeram desta taça mais um dos 

grandes momentos da ESMM, tendo como vencedores: 

- Taça Morgado: Seleção do Desporto Escolar Juvenis, após vencer a Seleção 

do 11ºano por um resultado de 5.1. 

- Taça Morgadinha: Seleção Deporto Escolar Juvenis, depois de vencer a 

Seleção Desporto Escolar Iniciadas por 5.1. 

Os vencedores da Taça Morgado e Morgadinha receberam as medalhas no final 

do seu jogo das mãos do Professor Tomé e de seguida levantaram a taça, festejando 

assim a sua vitória.  

Relativamente ao trabalho desenvolvido, na nossa opinião todos que estiveram 

envolvidos cooperaram no decorrer das atividades, desenvolvendo as suas funções 

com profissionalismo. Podemos então concluir que o balanço da atividade foi positivo, 

decorreu dentro da normalidade e dos parâmetros previamente estabelecidos. 

 

 

Relatório do Projeto PES – Palestra “Prostituição e drogas” 

 

       No âmbito do Projeto PES, a turma do 12º C, 11ºA, 12º B e 11ºB, dias 19,  21, 24 e 

27 de Abril assistiram a dois documentários alusivos ao tema da Sexualidade e do 

Mundo das Drogas complementado por uma apresentação e debate aberto á turma 

sobre o mesmo tema. 

       Os documentários escolhidos foram “A lua de Joana” e “Dura realidade – drogas na 

adolescência”. Foi feita uma breve introdução referente ao assunto e os alunos foram 

sensibilizados para o que iriam ver, uma vez que esta temática é pertinente e atual, pois 

o acesso facilitado a drogas lícitas e ilícitas é cada vez mais comum entre os jovens e 

os riscos associados à sua má utilização são mais eminentes. 

       Na Lua de Joana é contada a história de uma adolescente cuja melhor amiga 

faleceu devido ao consumo de drogas. A Joana por curiosidade, para tentar saber o que 

a sua amiga sentiu, decidiu experimentar, contudo e sem se aperceber ela também 

entrou no “mundo das drogas”. Por fim a Joana não consegue resistir a este abominável 

mundo das drogas e morre também. 

       No segundo documentário, fala sobre um jovem brasileiro que conta sobre a sua 

adolescência e as suas experiências, também por problemas familiares entra no” mundo 

das drogas”. A partir deste momento a sua vida fica sem rumo, ele entra em festas 
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consumindo certas drogas que nem o próprio se consegue reconhecer como por 

exemplo (Agressões, violações, comportamentos marginais ). No documentário é 

retratado a aproximação de um colega que o incentiva a entrar no mundo das drogas e 

partir daí é a própria personagem que incentiva outros colegas. Um dos colegas que a 

personagem principal incentivou acaba por falecer devido ao uso abusivo das drogas 

pesadas. Sentindo-se culpado pelo sucedido, procura ajuda no seu melhor amigo e 

através do seu testemunho ajuda jovens que passaram pela mesma situação. O 

documentário é baseado numa história verídica. 

       No debate apercebemo-nos que os alunos estavam consciencializados para o 

perigo das drogas e apresentavam alguns conhecimentos acerca dos vários tipos e 

consequências das drogas. O nosso objetivo com este debate aberto á turma era para 

esta ficar sensibilizada acerca dos perigos. 

 

Relatório da Acão de Formação 

 

Departamento: Expressões 

Grupo Disciplinar: Educação Física 

Denominação da Atividade: 15ª Edição Taça Morgado e 13ª Edição Taça Morgadinha  

Datas da realização da Atividade: 10, 17, 24 e 31 de Maio de 2017 – Pavilhão da 

Escola Morgado de Mateus 

Descrição da Atividade: Torneio Masculino e Feminino de futsal que visa premiar a 

equipa vencedora de cada sexo. Do regulamento constam entre outros, o espírito de 

fair play, o desportivismo e a cooperação. A Taça Morgado e Morgadinha são 

competições periódicas (anuais) e envolvem seleções de alunos por ano e sexo: 

(Secundário, Cursos, Terceiro ciclo e equipa Masculina e Feminina do Desporto 

Escolar). 

Outro dos grandes objetivos da atividade é manter ativos os grupos/equipas do Desporto 

Escolar, que que geralmente nesta altura já não têm competições oficiais. 

Alunos Envolvidos:  Aproximadamente 100 

Nível de Escolaridade: 3º Ciclo, secundário e Cursos Vocacionais/Profissionais 

Professores Envolvidos: Docentes do Grupo de Educação Física e Estagiários 

Produto/Resultado da Atividade: Grande participação/assistência por parte dos 

alunos da escola. Forte dinâmica/interesse dos professores do grupo e estagiários. 

Constrangimentos Verificados: Não se verifica que os professores de outras 

disciplinas participem, valorizando a atividade como merece embora a dinamização e 

publicitação da atividade seja muita e variada, através da página da escola e plasma do 
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bar de alunos. Surgiu uma falha técnica no sistema de som impossibilitando de ter 

música nos jogos até ao dia da final. 

Avaliação da Atividade: Ao gosto dos alunos sempre muito participativos quer na 

participação direta, quer na assistindo aos jogos. 

Os objetivos foram cumpridos com êxito, desenvolvendo a socialização e cooperação 

ativa e afetiva entre alunos, na procura do êxito pessoal e de grupo e no respeito pelo 

outro. 

  

 

 


