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Resumo 

 
 

O presente documento insere-se no âmbito do Estágio Pedagógico, 

integrado no 2º ano do 2º Ciclo em Ensino da Educação Física nos Ensino Básico 

e Secundário da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, Vila Real. Este 

documento é apresentado como um requisito para obtenção de grau Mestre e 

teve como objetivo descrever a experiência vivida enquanto professor estagiário 

durante o ano letivo 2016/2017. 

O Estágio Pedagógico decorreu na escola Didáxis Cooperativa de Ensino, 

CRL, Riba D’ Ave, orientado pelo professor cooperante Jorge Gabriel Silva e 

supervisionado pela professora doutora Ágata Aranha, da UTAD. 

O presente relatório está estruturado por diversos capítulos, onde estão 

presentes pontos a ser abordados durante o estágio, tais como, os 

enquadramentos tanto o pessoal como o institucional, as tarefas de ensino 

aprendizagem e as de relação escola-meio. Abordando ainda estratégias 

utilizadas de maneira a potencializar todo o processo. Terminando ainda com 

reflexão de critica de estágio. 

 
 

Palavras Chave: Estágio Pedagógico; Educação Física; Prática de Ensino 

Supervisionada; Ensino Aprendizagem 
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Abstract 
 

This document comes in the framework of the Pedagogical 

Internship, integrated in the second year of the master’s in teaching of 

physical education in the second stage of basic and secondary education 

of the University of Trás-os-Montes e Alto Douro, in Vila Real. This 

document is presented as requirement to the Master’s degree and aims to 

describe the experiences as a trainee teacher during the academic year of 

2016/2017. 

The pedagogical internship took place in Didáxis Cooperativa de 

Ensino, CRL, Riba D’ Ave, oriented by the cooperative professor Jorge 

Gabriel Silva e supervised by the Doctor Teacher Ágata Aranha, from 

UTAD. 

The present report is structured by multiple chapters, where are a 

few subjects to be addressed during the internship, like, personal and 

institutional framework, tasks of the teaching – learning process and the 

tasks of the relationship between school and environment. Addressing yet 

some strategies used to potentialize all the process. Finishing with a critical 

reflection of the internship. 

 
 

Keywords: Pedagogical internship; Physical Education; Supervised teaching 

practice; Teaching learning 
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1. Introdução 
 

O documento intitulado com Relatório da Prática de Ensino 

Supervisionada, foi realizado como previamente referido, com vista à obtenção 

do grau de Mestre, no âmbito do Mestrado em Ensino da Educação Física nos 

ensinos Básico e Secundário, da UTAD. Referindo que o documento tem o 

objetivo de relatar um estágio pedagógico realizado no ano letivo 2016/2017. 

O EP é a ultima etapa de um percurso académico de quem tenha 

o desejo de ser docente de educação física nos ensinos básicos e secundário, e 

por isso é algo que tem um significado bastante importante, pois todas as 

experiências vividas ao longo da vida e da formação académica vão afetar a 

maneira como é encarado o EP, por isso mesmo foi introduzido o capitulo do 

enquadramento pessoal, de maneira a informar um pouco o que está por trás da 

escolha e do caminho seguido. 

Sendo que o EP é realizado numa escola, foi apresentado num 

capitulo o enquadramento institucional, de maneira a haver mais conhecimento 

sobre a escola Didáxis Cooperativa de Ensino, CRL, Riba D’ Ave. 

Ao longo do ano letivo foram atribuídas duas turmas, sendo que 

uma delas era uma turma do 9º ano e a outra uma turma do 12º ano, orientado 

pelo professor cooperante Jorge Gabriel Silva e com a supervisão da Professora 

Doutora Ágata Aranha. No decorrer do EP foram realizadas tarefas de ensino 

aprendizagem, como por exemplo, as observações realizadas ao professor 

cooperante, as UD, os PA, as PES e as respetivas reflexões e por isso estão 

descritas num capitulo, assim, como as tarefas de relação escola-meio que 

também foram solicitadas no inicio do EP, sendo estas o Estudo de turma e a 

Ação de informação. 

No capitulo seguinte são abordadas estratégias utilizadas de 

maneira a conseguir seguir o rumo certo, nesta aventura que foi o EP. De 

maneira a ter maior controlo das aulas e liderar uma turma temos de encontrar 

as estratégias que nos facilitem e ajudem a atingir os objetivos. Todos os 
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professores têm as suas próprias estratégias que vão descobrindo durante a sua 

carreira, enquanto que o professor estagiário ainda não tem nenhuma, e apesar 

de ser aconselhado por quem as tem, tem de encontrar as suas próprias. 

No final e de um modo mais reflexivo e até de uma maneira mais 

critica, foi elaborado um capítulo onde são abordados os pontos mais positivos 

de toda esta experiência, assim como os pontos mais negativos. Havendo ainda 

um balanço sobre todos os capítulos anteriormente referidos e no final um 

balanço geral de todo o EP. 
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2. Enquadramento pessoal 
 

“A mente que se abre a uma nova ideia, jamais voltará ao seu tamanho original” 

 
“Albert Einstein” 

 
Todo este caminho que o estagiário tem vindo a percorrer, tem início ainda 

em criança e devido a escolhas que foram sendo tomadas através de influências, 

gostos, desejos, ambições, ou talvez a palavra mais correta e onde todas estas 

características estão inerentes seja vocação. 

Não é possível ter a certeza que se voltasse ao inicio do meu percurso, 

que seguisse o mesmo caminho que segui, mas estou seguro que o caminho 

passaria sempre por lecionar, daí pensar que a minha vocação seja esta. 

Desde tenra idade estou ligado ao desporto, praticando as mais diversas 

modalidades, onde a minha família sempre incentivou a essa mesma prática, e 

por isso sempre foi uma parte bastante importante na minha vida e no meu 

desenvolvimento pessoal. Tendo passado por experiências que me fizeram ver 

que o mundo da educação física e atividade física seria o caminho a seguir e, 

portanto, no momento de integrar no ensino secundário eu fiz a minha escolha e 

entrei no curso tecnológico de desporto. 

Durante o ensino secundário, no curso tecnológico de desporto fomos 

tendo atividades práticas que me deslumbravam, mais especificamente quando 

dávamos aulas a turmas do segundo ciclo do ensino básico, e do primeiro ciclo 

do ensino básico. Aí eu soube qual seria o meu destino a seguir, e no momento 

de escolher qual a área do ensino superior a seguir, eu sabia que seria educação 

física. 

Posto isto entrei no instituto Superior da Maia, no curso de Educação física 

e desporto, onde fui já fui tendo experiências em outras áreas que não o ensino, 

mas eu sentia que não era aquilo que me iria fazer e feliz e continuei convicto 

que o ensino da educação física era mesmo o meu caminho e que essa seria a 

minha vocação. 
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Finalizando a Licenciatura em educação Física e Desporto, chegava a 

altura de escolher uma área para seguir para mestrado, e sem pensar duas 

vezes mudei me para Vila Real onde integrei o Mestrado de ensino da educação 

física nos ensinos básico e secundário. 

Atendendo a este mestrado senti que agora sim estava no sítio certo, onde 

tudo o que aprendíamos era virado e focado para o meu objetivo e por isso fazia 

todo o sentido o mestrado. 

Após o término do primeiro ano do Mestrado, chegou a altura de realizar 

o estágio pedagógico, onde aí estaria na pele de um professor, numa escola e 

com uma turma. 

Como sempre tive o desejo de ser professor na escola onde passei toda 

a minha vida e que tanto me deu, fiz por abrir um protocolo entre a escola Didáxis 

Cooperativa de Ensino e a Universidade de Trás-os-Montes e alto Douro, de 

maneira a cumprir o meu grande desejo e graças a uma grande abertura entre 

as duas partes foi-me concedido e permitido cumprir esse meu desejo. O que 

levou a que as minhas expectativas em relação ao estágio pedagógico, apesar 

de já altas, aumentassem. 

As minhas expectativas, foram em parte criadas enquanto aluno do ensino 

secundário, através das experiências vividas com professores estagiários e 

experiências por eles vividas que me transmitiram, o resto fui criando ao longo 

do meu percurso académico. 

Ultrapassado este ano de estágio posso com toda a certeza dizer que este 

ano foi o ano onde eu consegui ter a certeza que esta realmente é a minha 

vocação. Em relação ao estágio, superou as minhas expectativas tanto a nível 

profissional como pessoal, sentir que tocamos os alunos apenas por fazermos o 

nosso dever é algo que não se consegue explicar, apenas quem passa por essa 

experiência sabe o que significa. 
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3. Enquadramento institucional 

 
 

A Didáxis – Cooperativa de Ensino, CRL foi constituída, por escritura a 15 

de julho de 1975, como resultado da conjugação de esforços da componente 

humana do Externato Delfim Ferreira de Riba de Ave, com o objetivo de 

ultrapassar a crise por que passava o Ensino Particular, decorrente dos 

acontecimentos que se seguiram à revolução de Abril e para defesa legítima da 

liberdade de ensino. Numa atitude prospetiva e de inovação, definiu uma 

estratégia de educação e de desenvolvimento que conquistou a adesão massiva 

das famílias e dos jovens da região. 

Entre 1975 e 1987, a Didáxis exerceu a sua atividade nas instalações do 

Externato Delfim Ferreira, como cessionária da exploração. Em 1977, 

concretizou a compra de um terreno na Quinta da Agra, em Riba de Ave, para 

implantação das suas próprias instalações, o que veio a acontecer, de forma 

definitiva, no ano letivo de 1987/88. 

No ano letivo 2016/2017, a Didáxis – Cooperativa de Ensino, CRL conta 

no seu efetivo com 282 trabalhadores, sendo que 6 docentes prestam serviço 

nas duas escolas, distribuídos da seguinte forma: 
 

Tabela 1 - Recursos Humanos 
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A Didáxis – Riba de Ave funciona em regime diurno e presta serviço a uma 

população de cerca de 1539 alunos, distribuídos por 77 turmas do 5.º ao 12.º 

ano de escolaridade. 
 

Gráfico 1 – Distribuição dos alunos. 
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A escola possui as seguintes instalações: 
 

Bloco A Piso 0 

 1 sala de manicure/pédicure e esteticista 
1 sala de impressões para professores 
1 reprografia para professores 
1 papelaria 
Piso 1 

5 salas de aula 
2 salas de informática para projeto Fénix 
1 centro de recursos 
1 bar 
Piso 2 

11 salas de aula 
Bloco B Piso 0 

 2 laboratórios de ciências naturais 
1 laboratório de físico-química 
1 laboratório de química 
Piso 1 

6 salas de aula 
2 salas de informática 
Piso 2 

8 salas de aula 
1 sala de multimédia 

Bloco C Piso 0 

 1 salão de cabeleireiras 
1 sala de educação visual e tecnológica 
1 oficina de energias renováveis e serralharia 
1 oficina de eletricidade e eletrónica 
1 sala de apoio à eletricidade 
Piso 1 

1 sala de educação visual e tecnológica 
1 sala de educação tecnológica 
1 bar/espaço polivalente 

Bloco D 5 salas de aula 
Bloco 
Pedagógico 

Piso 0 

 1 gabinete da secretária da Direção Pedagógica 
1 sala dos Coordenadores do Departamento 
3 gabinetes de atendimento ao Encarregados de Educação 
Piso 1 
5 gabinetes 

Bloco J 7 salas de apoio ao alunos com NEE 
 1 cozinha 

2 salas de apoio aos laboratórios 
Bloco F Piso 0 
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 5 salas de aula 
1 laboratório de matemática 
2 salas de informática 
1 laboratório de biologia 
1 laboratório de física 
1 sala do curso de energias renováveis 
Piso 1 

14 salas de aula 
1 sala de professores 
1 sala de apoio (Moodle) 

Bloco G Piso 0 

 1 sala de professores 
Ginásio 
1 miniginásio 
Piso 1 

2 salas de educação musical 
1 sala de dança 
Piso 2 

2 salas de educação visual 
1 sala de aula 
1 sala do curso de cabeleireiras 

Bloco H Piso 0 

 5 salas de aula 
1 sala de apoio 
Piso 1 

5 salas de aula 
1 sala de apoio 

Tabela1 – Instalações escolares 
 
 

Oferta educativa 

Um dos grandes desafios que se coloca às escolas consiste em conciliar 

a qualidade e a equidade da educação. Este desafio assume contornos ainda 

mais explícitos com o alargamento da escolaridade obrigatória até ao 12.º ano 

de escolaridade, consagrada na Lei n.º 85/2009, de 27 de agosto. Atenta a esta 

realidade e à heterogeneidade que caracteriza os alunos que frequentam a 

Didáxis procurou, desde sempre, oferecer percursos de formação diversificados, 

com o intuito de potencializar a inclusão de todos na escada educativa. Por isso 

a nossa oferta inclui, para além de ensino básico, cursos de educação e 

formação, cursos profissionais e cursos cientifico-humanísticos. 
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A opção pelos cursos profissionais que integram a nossa oferta é 

sustentada na avaliação diagnóstica realizada pela Rede Local de Educação e 

Formação de Vila Nova de Famalicão, que procura promover de forma conjunta 

e concertada a oferta formativa do Concelho, bem como pelas áreas prioritárias 

definidas pelo Ministério da Educação. 
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4. Estágio Pedagógico – O culminar de um longo 

percurso 

“Os professores são os mais afortunados e bem-aventurados, entre todos aqueles que 

trabalham. É-lhes dado o privilégio de fazer renascer a vida em cada dia, semeando novas 

perguntas e respostas, novas metas e horizontes. Constroem edifícios que perdurarão para 

sempre, porque a sua construção usa o cimento da entrega, da verdade e do amor.” 

Bento (2004, p.48) 
 

O EP é um projeto de formação onde os professores estagiários devem 

ser capazes de analisar, refletir e justificar as suas ações em consonância com 

o conhecimento necessário e imprescindível aos professores. Sendo assim, o 

EP é um dos pontos altos da nossa formação enquanto futuros professores, pois 

além de ainda confrontarmo-nos com o papel de alunos, passamos também a 

assumir o papel responsável na qualidade de professor. 

O EP proporciona o contacto com várias porções que no seu todo formam 

a escola. E portanto, é normal criarem-se expectativas relativamente a todas 

essas porções, especialmente sendo um antigo aluno da mesma com doze anos 

de casa. 

Numa fase inicial a ansiedade trouxe nos ao pensamento questões mais 

sérias devido à função que iria exercer, tais como se seria capaz de liderar uma 

turma, se a turma nos iria receber bem, se iria sempre conseguir manter a melhor 

postura e se seriamos capazes de transmitir a todas aquelas crianças o 

conhecimento que por outros nos foi transmitido. Por outro lado, a parte do antigo 

aluno no estagiário pensava em simples coisas como por exemplo: como tratar 

um antigo professor, que agora seria colega, se os funcionários se lembrariam 

de nós, como seria agora da “parte de cá”. 

Felizmente não entramos em conflito com nenhum destes pensamentos 

e o estágio começou de uma maneira muito natural e automaticamente parecia 

que já era professor naquela escola desde sempre. 
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Em grande parte, temos de agradecer ao grupo de EF toda esta 

naturalidade, pois eles acolheram-nos muito bem, visto que o núcleo de estágio 

vindo da UTAD era apenas um elemento, e foi importantíssimo que todos os 

professores nos pusessem à vontade, sempre disponíveis para nos orientar e 

ajudar em tudo o que fosse preciso que ainda não estivesse ambientado. 

Em relação aos funcionários da escola o estagiário sempre procurou 

promover uma boa relação com todos eles, visto eles serem uma parte 

fundamental da comunidade educativa, não só para os alunos, mas para os 

professores também, em especial a funcionária do pavilhão que estava sempre 

disponível para ajudar em tudo o que nós professores precisássemos, o que 

torna a experiência de um professor muito mais agradável. 

Em relação ao que para o estagiário o preocupava mais, os alunos que 

tanto medo tinha de não os conseguir ensinar e ajuda-los a crescer. Inicialmente 

foram lhe atribuídas duas turmas de ciclos diferentes, uma turma do 9º ano e 

uma turma do 12º ano, turmas completamente distintas pelo fator da idade e 

objetivos diferentes. O primeiro impacto com ambas foi desafiante, pois na 

primeira abordagem apareceram logo os alunos “engraçadinhos”, que 

posteriormente demonstraram ser os alunos que mais obstáculos criaram, mas 

que no final eram alunos exemplares. Houve sempre um bom relacionamento 

com os alunos, nunca pondo em causa a entidade principal da aula, o professor 

e penso que por isso marcou um pedacinho do percurso deles, e se não for isto 

que nos motiva o que será. Pois tal como Bento (2008, p.15) refere, “afinal é bom 

sentir que não se vive em vão, que os outros não são indiferentes à nossa 

passagem pela vida e que esta é uma ocasião única de trocarmos olhares e 

afetos”. 
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5. Tarefas de estágio 
 

Sendo um professor estagiário e estarmos sujeitos a uma avaliação, 

temos tarefas a realizar de maneira a também conseguir tirar o máximo de 

rendimento da nossa experiência. Todas as tarefas que nos foram propostas 

estão apresentadas no documento orientador, Supervisão Pedagógica em 

Educação Física e Desporto: Parâmetros e Critérios de Avaliação do Estagiário 

de Educação Física (Aranha, 2008). 

O documento descreve os parâmetros e critérios de avaliação das 

diversas tarefas do estagiário, estas são dividas em tarefas de ensino 

aprendizagem sendo estas as UD, os PA e a PES. As atividades de relação 

escola-meio, ou seja, o estudo de turma sobre uma das turmas na qual 

lecionássemos, e ainda a Ação de formação elaborada pelo núcleo de estágio. 

Para cada uma das tarefas supramencionadas, serão descritas vivências, 

seguidas de reflexões. Reflexões estas que são importantíssimas no 

crescimento de um professor, “é necessário que os professores não sejam mais 

meros transmissores e executores das decisões centrais do Estado, mas sim 

que sejam encarados como um dos agentes de um saber coletivo que lhes 

compete organizar e ajudar a construir. Ou seja, emerge a importância de os 

professores se tornarem cada vez mais autónomos, tomarem decisões, 

refletirem sobre as suas próprias práticas” (Martins, 2011, p.127). 
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5.1. Tarefas de Ensino aprendizagem 

 
 

5.1.1 Observações 
 
 

Segundo Aranha (2008) para se aprender tem de observar, analisar, 

interpretar, compreender, refletir, numa palavra, avaliar-se sistematicamente, 

tendo como meta a formação, a aquisição de competência e a obtenção da 

mestria. 

Assim sendo a tarefa inicial foi a de observar, no caso do estagiário, 

observar o professor cooperante e até mesmo outros colegas professores. 

Inicialmente o professor cooperante atribui logo turma e por isso comecei 

desde inicio a lecionar, paralelamente ás observações que iam sendo 

realizadas, tivemos, portanto, que aplicar o conhecimento que tinha, refletir, 

observar, corrigir e voltar a aplicar, este foi essencialmente o processo de ação 

enquanto professor estagiário. 

As observações são entendidas como práticas pedagógicas nas” quais se 

produz ou se transforma a experiência que as pessoas têm de sim mesmas. 

Nestas o importante não é que se aprenda algo exterior, um corpo de 

conhecimentos, mas que se elabore ou reelabore alguma forma de relação 

reflexiva do ‘educando ‘consigo mesmo” (LARROSA, IN: da Silva,2010, p.36 cit. 

por NODARI & ALMEIDA em Revista X, volume 2, 2012). Por outras palavras, 

isto equivale a dizer que o observador não observa aulas para aprender algo, 

aprender um “como se faz”, uma receita, mas para poder refletir sobre a 

possibilidade de se ver naquela posição, a de professor responsável por uma 

turma, se questionando e questionando o professor observado acerca das 

múltiplas escolhas e decisões tomadas antes, durante e depois da aula, pois ele 

ainda não teve essa oportunidade. Trata-se da oportunidade de experienciar 

diferentes agências e perceber as relações de alteridade, ou seja, as relações 

entre o indivíduo e o outro e a possibilidade de, ao se ver no outro, o indivíduo 

refletir sobre si mesmo, e se transformar continuamente. 
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Por tudo isto penso que as observações realizadas ao professor 

cooperante e colegas foram de extrema importância para o desenvolvimento 

enquanto professor, pois só através da observação conseguimos perceber 

certos comportamentos perante alunos e adversidades da aula, que apenas com 

a experiência conseguimos lidar de uma maneira mais natural. 
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5.1.2 Unidade didática 
 

A palavra didática provém de uma expressão grega, que pode ser 

entendida como a arte ou temática de ensinar, fazendo parte da pedagogia, 

estuda os processos de ensino e aprendizagem. Na UD, os elementos de ação 

da mesma são: o professor, o aluno, a disciplina (matéria e conteúdo), o contexto 

de aprendizagem e as estratégias metodológicas. 

Neste sentido a UD, faz parte do planeamento a médio prazo constituindo 

assim mais uma ferramenta de trabalho. A UD é constituída por pontos comuns, 

contudo existem variadíssimas formas de a estrutura e elaborar, consoante as 

condicionantes e variáveis da situação, nomeadamente as matérias 

selecionadas, as condições de ensino (recursos) e as caraterísticas dos alunos. 

Defendemos que uma etapa fundamental e preciosa de qualquer 

planeamento, seja a longo, médio ou curto prazo, é a definição os objetivos. 

Estes são alcançados de forma progressiva e para que tal ocorra é necessário 

que o seu planeamento seja bem definido, permitindo como base para os PA 

(Bento, 2003). 

Segundo Aranha (2008) as UD devem ser avaliadas através de sete 

parâmetros, qua são os seguintes: 

1º - Objetivos/Conteúdos - Elabora ou adota UD, em que os objetivos e os 

conteúdos a abordar são pertinentes, adequados ao nível de ensino e estão 

corretamente explicitados e fundamentados. 

2º - Avaliação Inicial (Diagnóstica) - Prevê uma avaliação diagnóstica, 

apresentando o respetivo sistema de avaliação e ficha de registo devidamente 

explicitado no seu conteúdo e nas suas regras de registo. 

3º - Decisões de Ajustamento - As UD são aplicadas e ajustadas através de 

decisões de ensino pedagógica e didaticamente corretas, em função da 

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

de ensino oferece, verificados após avaliação diagnóstica. 

4º - Sequência e Continuidade - As atividades previstas na UD, formam uma 

unidade quanto aos processos e condições de progressão para os objetivos, 
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seguindo uma lógica de abordagem das matérias, que não se orienta unicamente 

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

consolidação do que foi abordado anteriormente, bem como o aperfeiçoamento 

das prestações dos alunos. 

5º - Avaliação Contínua e Formativa - Prevê uma avaliação contínua e formativa, 

apresentando o(s) respetivo(s) sistema(s) de avaliação e ficha de registo 

devidamente explicitado(s) no seu conteúdo e nas suas regras de registo, de 

modo a poder recolher informações sobre o nível de capacidades e 

comportamentos dos alunos. Prevê a utilização dessas informações para 

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

aprendizagem, de modo a promover a melhoria das capacidades e 

comportamentos dos alunos, recorrendo a meios adequados (fichas de 

avaliação, balanços de fim de aula, conversas individuais etc.) 

6º - Análise Crítica e Reflexão Sobre os Resultados (Balanço Final) - O estagiário 

faz um balanço da Unidade de ensino lecionada, analisando os resultados 

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

as decisões/opções inicialmente tomadas – estratégias, metodologias, etc. – 

bem como os acontecimentos imprevistos, mas detetados no decorrer da 

atividade. 

7º - Aperfeiçoamento e Sugestões - Com base no balanço apresentado 

anteriormente são apresentadas propostas de manutenção e/ou de modificação 

de decisões/opções e/ou da estrutura da UD. (objetivos, conteúdos, estratégias 

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

recursos com vista à sua eficácia. 

O planeamento das Unidades temáticas não pode ser uma mera 

distribuição dos conteúdos de uma determinada modalidade pelas diversas 

aulas disponíveis (Bento, 2003). 

Assim sendo no inicio de cada UD era definido primeiramente qual a 

população-alvo e quais os recursos temporais, materiais e humanos. Após essa 

fase seguia-se os critérios, parâmetros e ponderações de avaliação para cada 

domínio (psicomotor, sócio-afetivo e cognitivo), a fase de consecução (avaliação 

diagnóstica, balanço e estratégia de intervenção) e definia objetivos para cada 
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um desses mesmos domínios. Após estas fases iniciais eram estruturados os 

conteúdos e as estratégias de abordagem da UD, para que posteriormente se 

realizasse a fase de avaliação, análise crítica e reflexão sobre os resultados e o 

aperfeiçoamento. 

Ao longo do ano letivo foram realizadas 7 UD na turma do 9º ano sendo 

elas as seguintes: Andebol, Badminton, Basquetebol; Futebol; Ginástica de 

aparelhos, Ginástica de solo e Voleibol e 2 UD com a turma do 12º sendo estas 

Voleibol e Ginástica de aparelhos. Sendo estas ultimas referentes ao 1º período 

e não ter tido a possibilidade de continuar, devido a uma troca de horário do 

professor cooperante no inicio do 2º período. 

Em todas estas UD, o estagiário tentou sempre lecionar o mais próximo 

do que seria a modalidade formal, ou seja nas modalidades desportivas 

coletivas, sempre o mais próximo do jogo possível, sendo que foi um obstáculo, 

devido ao curto espaço que havia para lecionar e obrigava por vezes a ter que 

realizar exercícios analíticos de maneira a conseguir aumentar o tempo de 

atividade motora do maior número de alunos possível. Quanto ás UD de 

ginástica tentou-se trabalhar sempre em circuito, dividindo a turma em grupos de 

maneira a aumentar a rentabilidade do tempo das aulas. 

Sendo que o objetivo sempre foi manter os alunos o mais próximo da 

formalidade da modalidade, a avaliação diagnóstica foi exatamente nesse 

contexto, assim como a avaliação sumativa. Apenas alguns casos, se houvesse 

duvidas era pedido para realizar alguns exercícios analíticos. 
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5.1.3 Planos de Aula 
 

“A qualidade da aprendizagem dos alunos, depende em grande parte da 

organização da aula propriamente dita e da rentabilização máxima do decurso 

temporal. A combinação opimal das sequências lógicas das fases da aula, 

contribuem também para o sucesso pedagógico" 

(Batalha, 2004, p.83) 
 

Segundo Ferreira e Moreira (2012, p.48) a existência de uma aula 

bastante estruturada e bem delineada, baseada numa rigorosa planificação, não 

descurando, no entanto, a questão das motivações dos alunos é importante para 

alcançar e atingir os objetivos previamente delineados. 

Segundo Aranha (2008) os planos de aula têm de conter certos 

parâmetros, sendo eles os seguintes: 

1º - Coerência com a Unidade Didática: Os objetivos e os processos (tarefas, 

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

concordantes com os definidos na UD. 

2º - Unidade de Aula/Globalidade do Plano: O plano de aula tem uma estrutura 

global correta, metodológica e pedagogicamente, apresentando opções de 

organização e de utilização de recursos que garantam um encadeamento ótimo 

entre as várias fases e situações da aula. 

3º - Estratégias de Atuação: O plano prevê estratégias de atuação do professor 

que garantam um perfeito controlo dos comportamentos dos alunos (segurança, 

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

4º - Especificação e Clareza: O Plano está explicitado de modo claro, objetivo e 

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

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

professor, antecipando ou indicando as opções a tomar na condução da 

atividade dos alunos e na estruturação das condições de realização dessas 

atividades, de tal modo que outros professores (orientador ou colegas) 

interpretem com objetividade e fidelidade a sua concretização. 
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5º - Definição de Objetivos: Os objetivos da aula estão definidos de forma clara, 

precisa e com rigor pedagógico, permitindo uma flexibilidade de estratégias, e/ou 

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

nem os critérios de êxito delimitados. 

6º - Análise Critica e Reflexão sobre os Resultados (Balanço Final): O estagiário 

faz um balanço da aula lecionada, caracterizando a atividade desenvolvida, sua 

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

os fatores determinantes do (in)sucesso da aula. 

7º - Aperfeiçoamento e Sugestões: São apresentadas propostas de manutenção 

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

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

em orientação pedagógico-didática assimilada, sugerindo formas de 

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

A estrutura dos PA elaborados, obedeceu à Serie Didática 47 da 

professora (Ágata Aranha, 2004). Os PA foram organizados em três partes (mais 

cabeçalho). Achou-se por bem manter sempre a mesma estrutura do PA, por 

achar ser uma estrutura simples, mas eficaz. 

 
 

A estrutura do PA começava então com um cabeçalho, onde tinha a 

informação da data da aula, qual a instalação, o número de alunos da turma, o 

ano e a turma que iria ser lecionada, a unidade didática, o número da aula e o 

número da aula na UD, a duração e a identificação do professor estagiário. 

De seguida tinha a primeira parte do PA onde continha o objetivo 

específico da aula, a função didática, os conteúdos e o material estipulado para 

a aula. 

Na segunda parte referia as informações em relação aos objetivos 

operacionais da aula, assim como qual era a ação, em que contexto seria e quais 

os seus critérios de êxito. 
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Na terceira e última parte do PA estava uma tabela com as seguintes 

colunas: Tempo parcial, onde estava estipulado o tempo destinado a cada 

momento da aula; A sequência das tarefas, onde referia onde estaria cada 

momento da aula incluindo sempre a Organização como um momento da aula e 

por isso destinava tempo a esse momento; Esquema, onde montava uma 

ilustração do que iria acontecer naquele momento, (no meu ponto de vista, este 

é talvez o menos necessário num PA) e por fim a coluna onde referia as 

Estratégias/Controlo de tudo o que aconteceria na aula. 

Ao longo do ano letivo foram realizados 60 PA, dividindo-se da seguinte maneira: 

Na turma do 9º Ano: 

• 7 PA para a UD de Voleibol 

• 8 PA para a UD de Andebol 

• 8 PA para a UD de Badminton 

• 8 PA para a UD de Basquetebol 

• 6 PA para a UD de Futebol 

• 6 PA para a UD de Ginástica de Aparelhos 

• 8 PA para a UD de Ginástica de Solo 

Na turma do 12º Ano: 

• 4 PA para a UD de Voleibol 

• 5 PA para a UD de Ginástica de Aparelhos 



34  

5.1.4 Prática de Ensino Supervisionada 
 
 
 

Segundo Tozetto & Júnior (2012) o sucesso do processo de ensino 

aprendizagem, não conhece uma receita perfeita, sendo necessário um 

reajustamento da intervenção do professor, com base numa ou mais 

metodologias de trabalho. 

Como Aranha (2008) refere, uma aula deve ter em conta 10 parâmetros, 

sendo eles os seguintes 

1º - Introdução da Aula: No inicio da aula, o estagiário, de forma clara e sem 

perda de tempo informa os alunos dos objetivos da aula relacionando-os com as 

aulas ou etapas anteriores da UD, sublinhando as regras a cumprir e os cuidados 

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

observando dispersão dos alunos. 

2º - Mobilização dos Alunos Para As Atividades: O estagiário intervém 

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

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

tarefas incentivando-os, assim, a participar ativamente nas atividades propostas. 

 
3º - Organização, Controlo e segurança das atividades: O estagiário organiza a 

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

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

se e circulando no espaço de aula, intervindo sistematicamente na execução 

das tarefas pelos alunos, ajudando-os e eliminando assim fatores 

perturbadores de eficácia da aula. 

 
4º - Gestão dos Recursos: O estagiário faz a gestão do tempo de aula 

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

material utilizado e dos grupos constituídos, de acordo com os objetivos da 

aula, adaptando-se oportunamente aos seus imprevistos tendo em vista a 

maximização do Tempo de Empenhamento Motor. 
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5º - Instrução/Introdução das Atividades: O estagiário explica e/ou demonstra 

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

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

matéria, com eficácia e economia de tempo. 

 
6º - Regulação das Atividades: O estagiário intervém sistemática e eficazmente 

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

estruturando o seu comportamento (disciplina/ conduta apropriada/socio- 

afetividade) a fim de os orientar na correta execução dos exercícios e no 

adequado comportamento, mantendo elevados os níveis de motivação e 

empenho dos alunos 

 
7º - Linguagem Utilizada: O professor utiliza uma linguagem clara e acessível à 

compreensão do seu significado pelos alunos utilizando termos técnicos 

oportuna e adequadamente. 

 
8º - Sequência da Aula: A aula apresenta uma estrutura coordenada, coerente, 

continua e sem quebras em que a intensidade e dificuldade das tarefas estão 

adequadas às capacidades dos alunos. 

 
9º - Conclusão da Aula: O professor conclui a aula de modo sereno e tranquilo, 

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

despertando os alunos para as etapas seguintes da UD (extensão dos 

conteúdos – aulas seguintes). 

 
10º - Concordância com o Plano/ Adaptabilidade na Aula: A aula decorre 

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

imprevistas, o professor revela capacidade para se adaptar, integrando-as ou 

não no plano previsto, sem, contudo, perder de vista os objetivos definidos e o 

essencial da aula. 

 
Em todas as aulas tentou-se cumprir com todos estes parâmetros, sendo 

que no inicio do ano pretendeu-se incutir de imediato certos pontos, que 

posteriormente facilitariam o trabalho em alguns destes parâmetros como por 
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exemplo o 3º parâmetro que tem a ver com o controlo e segurança das 

atividades, fazendo assim com que a rentabilização do 1º parâmetro fosse 

maior tal como a do 4º parâmetro. Foi atribuída sempre bastante importância 

ao 6º parâmetro, pois na opinião do estagiário é o parâmetro que se o 

professor falhar, mais facilidade tem em estragar não só uma, mas mais aulas. 

 
Este tema em particular foi do EP todo a parte que sentiu-se mais 

prazer, não só por ser a parte mais prática, mas também, pelo contacto direto 

com os alunos, sentir diretamente que estava a ensiná-los, mais do que 

transmitir conhecimento estava a incutir certos valores não só ligados á área da 

educação física e do desporto, mas também da vida do ser humano. Isso para 

mim marcou-me enquanto estava nas aulas. 

 
 

. 
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5.1.5 Reflexões 
 

Segundo Sorato, Huf e Miranda (2009), a reflexão da nossa intervenção 

é muito importante para a evolução das nossas capacidades como professores. 

Se, após, a lecionação da aula refletirmos sobre a nossa ação e sobre os 

acontecimentos da aula, conseguiremos evoluir e prestar uma melhor filosofia 

de ensino aos nossos alunos. No meu caso, adotei sempre uma atitude reflexiva 

aula após aula, tendo sempre em vista a melhoria da intervenção juntos dos 

alunos. 

De acordo com BIAZI; GIMENEZ & STUTZ (2011), a prática da reflexão 

como reconstrutora da experiência pode conduzir para novos entendimentos 

sobre o que é ser professor e possibilitar maior emancipação profissional. 

“A prática é fonte de construção do conhecimento e a reflexão sobre as práticas, 

o instrumento dessa construção” Cunha (cit. Por Ferreira,2013) 

Ao longo do ano letivo, pela tamanha importância que têm as 

reflexões/balanços, sempre que realizava uma tarefa, realizava uma reflexão 

correspondente. Sendo assim para as UD, PA e PES, sendo que os dois últimos 

os realizava em simultâneo, por estarem relacionados diretamente. 

Optou-se sempre por manter uma estrutura de reflexão muito simples, 

pois acho que é algo bastante pessoal e por isso sentiu-se que deveria ser assim, 

teve-se sempre em conta nas reflexões todos os parâmetros descritos nas 

tarefas acima enumeradas. 

Sinto que estas reflexões tiveram uma importância tremenda no meu 

desenvolvimento e evolução enquanto professor, sem nunca esquecer todo os 

feedbacks trocados com o meu professor cooperante, que também foi 

fundamental neste processo. 
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5.2 Tarefas Relação-Meio 
 

5.2.1 Estudo de turma 
 

“A planificação é individualizada, e tem sempre como ponto de partida as 

características da escola e dos alunos, pois o êxito da nossa 

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

meio e turma” (Aranha, 2007) 

A realização de um estudo de turma no inicio do ano letivo foi de extrema 

importância de maneira a conseguir um pouco melhor a turma que tinha perante 

mim, e de que maneira conseguiria motiva-los mais para a prática de EF. 

O Estudo de Turma foi realizado e entregue até dia 31 de Outubro de 

2016. 
 

De maneira a potenciar o trabalho realizado numa turma, é sempre 

positivo conhecer o máximo da turma, de maneira a ser mais fácil preparar as 

aulas e como estas irão decorrer, e que estratégias a usar com certos alunos em 

particular e mesmo com certos alunos enquanto grupo. Por todos estes motivos 

elaborei um estudo de turma sobre a turma 12º ano, através de um inquérito 

onde procuramos saber o máximo sobre cada aluno individualmente, focamo- 

nos mais no domínio psicomotor durante o estudo de turma, e com isso 

conseguimos tirar algumas conclusões também das suas preferências ao nível 

de modalidades, de maneira a conseguir fazer uma estimativa de qual seria a 

motivação da turma em cada modalidade que seria lecionada. 



39  

5.2.2 Corta-Mato escolar 
 

Não foi inserido o Corta-Mato escolar no dossier de estágio, porque foi 

uma atividade na qual não tivemos uma função muito ativa. 

A atividade foi organizada pelas turmas do curso tecnológico de desporto, 

e supervisionada pelos professores que lecionavam as disciplinas especificas, 

ao estagiário e ao núcleo de estágio vindo do ISMAI, foram-nos atribuídas as 

funções de apenas ajudar a supervisionar a organização. Predispus-me a ajudar 

na montagem do circuito, e no decorrer da atividade fui ajudando os professores 

na supervisão. 
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5.2.3 Ação de informação 
 

Um dos parâmetros de avaliação inserido no âmbito do 2º ano de 

Mestrado do Ensino da Educação Física nos Ensinos Básico e Secundário passa 

pela realização de uma ação de informação na escola onde nos encontramos a 

estagiar. 

Uma parte importante da experiência que temos durante o ano de estágio, 

é fazer parte da vida escolar e por consequente da comunidade escolar, e como 

nos é proposto, de maneira a também promover a atividade física e desporto na 

escola, optei por fazer a minha ação de informação de uma maneira mais prática, 

e que daí pudesse surgir um evento desportivo e aproveitar também para 

transmitir algum conhecimento, que no caso foram os alunos do 10º ano do curso 

de desporto e o departamento de educação física. De maneira a introduzir logo 

na organização de um evento desportivo, que acabou por ser um torneio de 

voleibol para o ensino secundário regular. 

Numa primeira parte foi realizada uma apresentação teórica aos 

professores de educação física e aos alunos do 10º ano do curso tecnológico de 

Desporto, em que explicava como organizar um evento desportivo desde o inicio, 

no final da ação de informação foram distribuídas tarefas e prosseguimos para a 

parte prática, que foi o torneio de Voleibol para o ensino secundário regular, onde 

funcionava com equipas de dois elementos, começamos com fase de grupos 

onde os dois primeiros classificados passavam a uma fase onde iriam jogar entre 

si, e os últimos classificados passavam a uma fase onde também jogavam entre 

si. 

Esta atividade teve inicio (parte teórica) no dia 23 de Março de 2017 e 

terminou (parte prática) no dia 04 de Abril de 2017. 
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ESTRATÉGIAS 
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6. Estratégias 

 
De maneira a rentabilizar o mais possível uma aula, e as aprendizagens 

nela inseridas, tem de haver um bom planeamento e adquiridas estratégias de 

maneira a haver o menor desperdício de tempo. 

 
E por isso foram usadas várias estratégias durante o ano letivo, nas 

aulas de maneira a conseguir o máximo de rentabilização do processo de 

ensino aprendizagem. Sendo elas as seguintes: 

 
• Em todas as aulas, fazia-se questão de no inicio da aula, ter sempre 

o espaço que era destinado sempre organizado e preparado para o 

inicio da aula, para que nunca tivesse que perder tempo em 

transições. 

 
• Na chegada dos alunos evitava sempre fazer a chamada de “maneira 

tradicional”, para que não roubasse tempo para fazer a instrução 

inicial, onde tentava sempre situar os alunos no ponto da UD que 

estávamos, para isso fazia a relação com os conteúdos abordados 

na aula anterior. Numa fase inicial foi havendo um pouco receio que 

a estratégia não funcionasse, pois, os alunos não mostravam grande 

recetividade, e por isso começou-se a colocar questões aleatórias 

aos alunos de maneira a cativar a atenção dos mesmos. A partir daí 

começaram a aparecer os resultados da alteração da estratégia e o 

consequente aumento de atenção. 

 
• De maneira a haver segurança em todas as aulas, fizemos questão 

de impor certas regras nas aulas, independente das modalidades que 

estava a lecionar. Apesar disso na instrução inicial fazia questão de 

sempre relembrar das regras para tentar sempre minimizar o risco. 
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• Todos os alunos que estavam dispensados da aula tornavam-se os 

“ajudantes do professor” e em tudo que fosse questões de arrumar 

ou montar material, eram solicitados para que minimizasse os 

tempos de transição. 

 
• No inicio do ano os alunos foram alertados, para que fosse 

obrigatório trazer sempre o material imprescindível para a realização 

da aula de EF. Mesmo os dispensados tinham de trazer o calçado 

apropriado para a aula de maneira a poder intervir na aula. 

 
• Segundo Rosado & Mesquita (2009), alguns critérios para a 

formulação de exposições, que geram maior consenso entre diversos 

autores, estão estabelecidos de seguida: 

 
1. Apenas a informação mais relevante deve ser referida, isto 

é, os objetivos mais referidos devem ser apresentados. 

Exposições demasiado longas e pormenorizadas são 

prejudiciais visto que geram aborrecimento por parte dos 

alunos e não prendem a atenção dos mesmos ao que é dito. 

 
2. A apresentação da informação deve ser efetuada de forma 

clara e simples, sem recorrer a uma linguagem demasiado 

complexa, num ritmo que permita que alunos entendam tudo 

o que é referido. 

 
3. A preleção deve estar presente no planeamento, estando 

presente nos momentos que precedem a atividade motora, 

nos momentos de repouso e no final de cada sessão. 

 
4. A preleção deve ser planeada para organizar alguns aspetos 

fundamentais, por exemplo: a utilização de materiais ou 

outros recursos, a posição dos alunos e do professor. Assim, 

os alunos devem estar de frente para o professor e este tem 
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de ter todos os alunos no seu raio de visão. Nestes 

momentos algumas regras e rotinas devem ser 

estabelecidas, para facilitar o funcionamento das mesmas. 

 
5. Combinar sinais com os alunos para evitar perdas de tempo 

ou interrupções. Por exemplo: no final do exercício, um sinal 

sonoro e um gesto do professor serão suficientes para dar 

como concluído o exercício. 

 

Ainda segundo Rosado & Mesquita (2009) existem alguns critérios que 

podem ser utlizados para definir a melhor forma de realizar a demonstração. 

 
1. A demonstração deve ser planeada, sendo o modelo 

escolhido por alguém que cumpra os critérios de êxito 

selecionado. 

 
2. Os observadores devem estar numa perspetiva 

relativamente ao modelo que permita observar o executante 

de forma a conseguir observar todos os aspetos críticos 

estabelecidos. 

 
3. Uma demonstração pode não ser suficiente, podendo por 

vezes ser necessário repetir a mesma. 

 
4. A demonstração deve ser realizada por um aluno/atleta, 

pelo aspeto motivador que tem sobre o mesmo e permite o 

Professor/treinador centrar a sua atenção nos alunos 

observadores e completar a demonstração com a 

referência a aspetos críticos da habilidade demonstrada. 

 
5. Deve ser realizada no local e exatamente da mesma forma 

que o exercício decorrerá, para facilitar a transferência para 

a prática. 
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6. Os meios auxiliares podem ser considerados. Contudo a 

utilização dos mesmos é uma forma demasiado demorada 

para realizar a demonstração. 

 
7. A demonstração de aspetos incorretos deve ser feita por 

bons executantes, para evitar situações de humilhação dos 

alunos mais fracos. 

 
8. As componentes críticas devem todas ser bastante 

reforçadas, salientadas e explicadas, sendo que as 

mesmas relativas a aspetos de segurança devem ser 

bastante reforçadas e enfatizadas 

 
9. A informação verbal deve acompanhar a demonstração, 

para centrar a atenção dos alunos para os pontos-chave. 

 
10. Após a demonstração deve haver um controlo por parte do 

professor para compreender se existiu realmente a 

assimilação das componentes críticas essenciais. 

 

O suporte verbal que acompanha a demonstração é fundamental 

relativamente aos ganhos na aprendizagem. Landin (1994) define as palavras- 

chave como uma ou duas palavras utilizadas com o objetivo de focar a atenção 

dos praticantes em pontos fulcrais do movimento. 

 
• Devido ao facto das turmas lecionadas, terem um perfil geral de mau 

comportamento, e sentir que os alunos chegavam à aula e ainda 

vinham bastante irrequietos do intervalo, e por isso, de maneira a 

conseguir aumentar a atenção deles e reduzir esses níveis de 

excitação, era realizado o trabalho de condição física no inicio. 
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• Algo que sempre foi motivo de desmotivação, através de feedback 

sobre experiências vividas, recebido através de colegas, antigos 

alunos e até mesmo atuais alunos, foi o fator da formação de grupos 

não ser heterogénea, e que desde sempre não achavam ser justo o 

facto de raparigas e rapazes não estarem no mesmo grupo. Posto isto 

achei importante trabalhar com a turma nesse sentido, não apenas no 

sentido da mistura de género, mas também tentar sempre juntar 

alunos com diferentes níveis de qualidade psicomotora. No inicio, 

pensei sinceramente que ia ser uma aposta errada, mas a turma reagiu 

bastante bem a essa estratégia e penso que foi o ponto essencial, para 

ter mais produtividade nas aulas de EF. 
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DO ESTÁGIO 
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7. Reflexão critica do estágio 

 
 

Toda esta experiência vivida durante o estágio pedagógico foi como, referido 

acima o culminar de um longo percurso, foi uma experiência pela qual ansiava 

há bastante tempo e por isso a ansiedade inicial era bastante, finalizado o 

estágio, posso dizer que afinal é apenas o início de um outro percurso que 

espero que seja mais longo do este percorrido até agora. 

Em relação ás expectativas criadas antes do início do estágio, foram superadas, 

devido a predisposição de todos os intervenientes que fizeram parte dele, que 

fizeram com que tudo fosse mais fácil, e quando não o era, tornava-se um 

desafio, e ainda era mais aliciante. 

Sendo a prática um espaço privilegiado para o desenvolvimento e aquisição de 

capacidades, o estágio representou uma oportunidade única para pormos em 

prática os conhecimentos acumulados nos mais recentes anos da nossa 

formação académica. 

Apesar de ter de refletir, tentei sempre ter um feedback por parte dos alunos, 

estes que foram o pilar de toda esta experiência, e fui tendo feedbacks bastante 

positivos em relação ao meu desempenho, pois eles achavam que eu tinha sido 

um professor exigente, tolerante e acima de tudo muito competente, pois eles 

sentiam que durante o ano tinham aprendido coisas novas, o que eles não 

sabem, é que talvez eles me tenham ensinado mais a mim. E por isso torna-se 

bastante gratificante chegar ao final e receber esses feedbacks, e sentir que 

enquanto professor não lhes fui indiferente. 

Durante todo o ano, foi dada pelos orientadores, autonomia total para que 

pudesse trabalhar, errar, refletir e corrigir e penso que foi o fator predominante 

para o desenvolvimento e evolução do desempenho enquanto professor 

estagiário. Mais importante ensinar o caminho, é deixar que se aprenda o 

caminho sozinho, mas sempre que necessária orientação estar lá, e nisso os 

orientadores foram excelentes. Sendo que o núcleo de estágio da UTAD naquela 

escola era composto apenas por um elemento, e por isso houve bastante debate 
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com colegas estagiários do núcleo de estágio do ISMAI, e que por vezes ajudou 

na resolução de problemas que nos eram levantados na nossa atividade diária 

enquanto docentes. Aí foi revelada toda a riqueza do Estágio Pedagógico, pela 

possibilidade de termos abertura para discutir com outros elementos na mesma 

situação pedagógica, apesar de num contexto diferente, e também com colegas 

com carreiras longas de ensino. 

Assim sendo houve autonomia para lecionar duas turmas, de ensinos 

diferentes. Uma do 3º ciclo do ensino básico (9º ano) e uma do ensino secundário 

(12º ano). Este foi um aspeto importante, pois obrigou a ter abordagens a 

populações alvo diferentes, pelas características dos alunos e das turmas em si 

serem diferentes, pois são idades em que o domínio social sofre bastantes 

transformações, e os alunos estão em contextos diferentes, têm experiências 

diferentes, o que torna toda a experiência como docente mais rica. Por vezes o 

que é bom para uma turma pode não o ser para outra, o que faz com que nos 

tenhamos que moldar a cada turma de maneira a obter o melhor que cada uma 

pode dar. 

Os pontos mais negativos e que mais me entristecem durante todo o estágio, 

foram o facto de no início do segundo período o professor cooperante ter a 

necessidade de alterar o horário e por consequente algumas turmas, tendo 

assim deixado de lecionar a turma do 12º ano e ficando apenas com a turma do 

9º ano. O segundo ponto mais negativo foi pelo facto de a escola encontrar-se 

numa situação mais frágil, devido a ser o primeiro ano após o término dos 

contratos de associação, e por isso sentia-se um ambiente diferente na escola, 

tanto por parte do corpo docente e não docente, como também um pouco pelos 

alunos. O terceiro e último ponto mais negativo foi o facto de lecionar uma turma 

em que a Educação Física não contava para a média final e de acesso ao ensino 

superior, e por isso tornou-se mais difícil motivar os alunos dessa turma. 

De enaltecer o facto de no que toca a condições, mais concretamente falando 

de instalações e material disponível para as aulas de Educação Física, a escola 
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proporcionar tudo o que um professor pode pedir, nunca faltando espaço para 

lecionar, havendo sempre bolas suficientes de todas as modalidades para cada 

turma, ter um ginásio próprio para ginástica, no qual nunca estavam mais de 2 

turmas em simultâneo, coletes de diferentes cores o que facilitava a divisão de 

mais de 2 equipas quando necessário. 

Em relação ás tarefas de estagio de relação meio onde foram inseridas a ação 

de informação e o torneio de voleibol para o ensino secundário regular, estando 

estas relacionadas, sinto que foram positivas, não apenas por tentar trazer algo 

de novo ou pelo menos de um ponto de vista novo, como foi aproveitado também 

para transmitir um pouco para os alunos a responsabilidade de intervir num 

evento diferente e fazer com que passasse um pouco para o lado de supervisor, 

estando eu também num momento de avaliação. Tudo correu bem, a adesão foi 

boa, a participação do grupo de educação física foi maior que a esperada, o que 

fizesse com que a motivação para a realização da parte prática aumentasse. 

Fazendo um balanço geral do ano de estágio, foi um ano repleto de emoções e 

sensações diferentes por todos estes motivos acima referidos, salientando 

sempre a relação com os alunos. Foi uma experiência única e que será com 

certeza inesquecível, porque só se é estagiário uma vez, mas sem nunca 

esquecer que nada sabemos ainda e por isso não podemos parar com a busca 

pelo conhecimento, e pelas mais diversas experiências. Sem nunca nos 

iludirmos também que será sempre assim, que apesar de difícil e trabalhoso 

sempre tivemos alguém a orientar sempre que preciso, e que neste caso com 

condições de luxo, porque o importante serão sempre as experiências, e quanto 

mais experiências mais conhecimento. 
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