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Resumo 

 

O presente documento surge no âmbito do Estágio Pedagógico inserido no 2.º 

ciclo em Ensino da Educação Física nos Ensinos Básico e Secundário da Universidade 

Trás-os-Montes e Alto Douro (UTAD), localizada em Vila Real. Assim sendo, o objetivo 

é descrever a experiência enquanto professor estagiário durante o ano letivo 2016/2017. 

O Estágio Pedagógico é o culminar de uma etapa, a qual nos permite pôr em 

prática todas as habilidades adquiridas ao longo do nosso percurso académico. Admite, 

de igual modo, ganhar a experiência necessária para vencer as dificuldades surgidas e 

aprender a adotar as melhores estratégias.  

A organização e estrutura do relatório encontra-se dividido em cinco partes 

atendendo à lógica dos acontecimentos característicos deste processo formativo. A 

primeira parte consiste no enquadramento biográfico (dos alunos/turma e da escola); na 

segunda parte focamo-nos na interação aluno-ensino; na terceira parte abordamos a 

realização da prática profissional enquanto docentes; na quarta parte falamos da ação de 

informação e por fim, na quinta parte mencionamos a nossa participação nas atividades 

extracurriculares. 

 

 

Palavras-Chave: ESTÁGIO PEDAGÓGICO; EDUCAÇÃO FÍSICA; ENSINO; 

FORMAÇÃO; AQUISIÇÃO DE COMPETÊNCIAS. 
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Abstract 

 

This report is a result of a curricular internship which is part of the Master in 

Teaching Physical Education in Basic and Secondary Schools, from University of Trás-

os-Montes e Alto Douro (UTAD), located in Vila Real. The aim of this report is to make 

a description of a trainee experience in the teaching internship during the academic year 

of 2016/2017. 

The teaching internship is the culmination of a stage which gives us the 

opportunity to practice all the content learned during the years of academic-based 

experience. It also allows a trainee to acquire necessary experience to empower himself 

to deal with difficulties and adopt the best strategies in the future. 

The organization and the structure of the report, divided in five parts, was based on the 

logic of the events of this training process. The first part consists of biographic setting 

(students/class and school), the second part is focused on the Student – learning relation; 

in the third part is portrayed the professional realization practice as a teacher; in the fourth 

part is exposed the training action that I developed and finally, in the fifth part is 

mentioned my participation in extracurricular activities. 

 

KEYWORDS: Internship, PHYSICAL EDUCATION, Learning, Training, Skills 

acquisition.
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1. Introdução 

 

O estágio pedagógico foi realizado na Escola Secundária de Rocha Peixoto 

(ESRP), situada na Póvoa de Varzim, no ano letivo 2016/2017, integrado no 2º ano do 

Mestrado em Ensino de Educação Física nos Ensinos Básico e Secundário, da 

Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro (UTAD), na cidade de Vila Real.  

O presente documento surge no sentido de refletir todo o processo envolvente, 

desde os trabalhos realizados a todas as experiências vividas durante a prática 

profissional, mostrando de uma forma geral à nossa interação enquanto professor 

estagiário. 

“A formação inicial é um momento crucial e transformador da vida de um 

aluno/futuro professor, configurando-se esta com um conjunto de relações dialéticas e de 

interação que se estabelecem entre os vários intervenientes do processo formativo, 

sobretudo, em momentos supervisivos”. (Mesquita, Formosinho, Machado, 2012) 

No decorrer do estágio foi-nos possível participar em diversas atividades ao longo 

do ano letivo, adquirindo assim, diversos conhecimentos, comportamentos e valores 

indispensáveis à minha atuação enquanto professor permitindo-me refletir acerca do 

processo ensino-aprendizagem. 

“O estágio é, assim, encarado como o contacto com a realidade em que o aluno 

vai passando, de forma progressiva”. (Francisco, 2004) 

Um dos fatores relevantes foi a escolha da Escola que se apresentava apetrechada 

de condições materiais, nomeadamente os recintos desportivos (principalmente piscina) 

e profissionais experientes onde se incluem os orientadores de estágio. 

Para este processo ser uma realidade é fundamental registar em relatório, toda a 

experiência vivida, de forma a retirar ilações pertinentes e úteis para o futuro, através de 

uma análise descritiva dos acontecimentos e reflexão sobre todo o processo. 

A supervisão é um termo aplicado aos atos da visão, reflexão e capacidade crítica 

com vista a compreender o significado da realidade. Também exprime as ações de 

previsão e retrovisão, com o intuito de promover o que se pretende aplicar. No entanto, e 

apesar dos fatores mencionados, a realidade era encarada com alguma insegurança por 

termos de lecionar aulas a adolescentes do ensino secundário que vivem a adolescência 

com as várias mudanças físicas, psicológicas e comportamentais próprias da idade.  
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Sentimos alguma ansiedade (tal como os meus colegas de estágio), por ter poucos 

conhecimentos e experiência com esta população alvo. 

O estágio académico é um princípio marcante na carreira de um professor. Aqui 

inicia-se o primeiro contato com a realidade educativa e formação para um futuro 

profissional. Durante esse caminho, um professor estagiário deverá adquirir a capacidade 

de se adaptar às situações diárias, sendo capaz de aplicar de forma consciente todo o 

conhecimento obtido durante a formação académica. O principal objetivo da disciplina é 

promover o gosto pela prática desportiva na escola, bem como nas atividades 

extracurriculares.  

Segundo a autora Ágata Aranha (2004), a principal função do professor de 

Educação Física é desenvolver no aluno capacidades físicas e cognitivas, que sejam 

capazes de modificar atitudes e comportamentos sociais, cumprindo assim, os objetivos 

estipulados pelo Ministério da Educação: promover a independência e autonomia dos 

alunos nos domínios psicomotores, cognitivos e sócio-afetivos. 

Para o sucesso educativo é necessária pôr em prática algumas questões educativas 

que promovam a evolução individual dos alunos. “Destaco assim, as questões: de ordem 

filosófica que caraterizam o aluno geneticamente e culturalmente; de ordem pedagógica 

que se baseia no futuro dos alunos e, de ordem teórica e didática, que processa a 

transformação dos alunos.” (Aranha, 2004) 

Desta forma, a estruturação do relatório de estágio será feita através dos seguintes 

conteúdos: enquadramento e análise do contexto pessoal, instituição e departamento de 

educação física de modo a conhecer melhor o ambiente onde realizei o estágio 

pedagógico; interação aluno-ensino através do estudo de turma, de modo a conhecer e, 

conseguir preparar o processo ensino-aprendizagem.  

Posteriormente, são referidas as tarefas de estágio de ensino-aprendizagem, 

abordando assim o planeamento e preparação das aulas através do planeamento anual, 

unidades didáticas, avaliações, estilos de ensino, planos de aula, balanço de aulas, prática 

pedagógica supervisionada e por fim o observar e ser observado.  

De seguida, será mencionada a ação de formação, elaborada no decorrer do 

estágio, sendo esta dirigida aos docentes da Escola Secundária de Rocha Peixoto, tendo 

como tema “Desportos de Natureza e Aventura”. Posteriormente será apresentado o 

planeamento das atividades desenvolvidas no estágio, sendo elas: desporto escolar, corta 

mato, torneios, apresentações e direção de turma. 
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Na estrutura do relatório de estágio é apresentada uma descrição sumária do 

estágio (conclusões finais), referindo assim as principais dificuldades sentidas e as 

estratégias aplicadas. 

Após finalizar todos estes conteúdos, foi-me possível realizar o meu relatório de 

estágio indicando assim todo o meu percurso e o processo ensino-aprendizagem.
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2. Enquadramento Biográfico (dos alunos/turma e da escola) 

 

Ao iniciar o meu estágio pedagógico optei por fazê-lo de uma forma estruturada 

e coerente. Como tal, para obter o resultado pretendido comecei por conhecer todo o meio 

envolvente em que iria estar inserido. Inicio o relatório com a descrição e localização das 

instalações e modalidades desportivas, do grupo de Educação Física (EF). Finalmente 

descrevo o processo desenvolvido e tarefas deste grupo nesta escola e a turma com a qual 

trabalhei fazendo uma análise anterior ao primeiro contato com os alunos. 

Analisar estes enquadramentos foi importante para conhecer todos os meios em 

que me iria envolver, para assim conseguir preparar o plano de atividades a aplicar 

durante o ano letivo. Refletir sobre todas as tarefas a desenvolver é importante, para assim 

formar e aplicar as melhores decisões no meio educativo. 

Todas estas informações foram recolhidas antes de conhecer a turma a quem 

lecionei. Iniciei o meu estágio a 1 de setembro de 2016 e as aulas começaram a 15 do 

mesmo mês. Durante este período recolhi informações e selecionei o mais importante 

para o meu primeiro dia com os alunos. 

Apresento de seguida, com mais pormenores, cada um destes pontos indicados 

anteriormente. 

 

2.1. Instituição 

 

A ESRP, é uma instituição destinada à educação de jovens, situada na Praça Luís 

de Camões, na cidade da Póvoa de Varzim.  

 

 

 

 

 

 

 

Entrou em funcionamento a 21 de Novembro de 1892, inicialmente com o nome 

Escola Industrial e Comercial de Rocha. Com o passar dos anos foi modificando nome, 

Figura 1. Escola Secundária de Rocha Peixoto 
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no entanto a 22 de novembro de 1979 passou a designar-se por “Escola Secundária de 

Rocha Peixoto”. 

Cinco anos após a minha saída decidi voltar à escola que me fez educar e crescer 

como cidadão e estudante competente, mas agora como docente. Vários foram os motivos 

que me fizeram querer voltar a esta grande escola: estar perto de casa, ter boas condições 

especialmente ao nível das instalações e dos excelentes profissionais de ensino. 

No ano letivo 2008/2009 a ESRP foi submetida a uma restruturação ao nível das 

instalações. Após essas mudanças, a escola passou a dispor de novos equipamentos, 

estruturas e excelentes instalações desportivas para que os seus alunos tivessem as 

melhores condições.  

Como prova disto tudo, temos a seguinte frase como lema da escola: “uma escola 

de todos para todos, sempre mais e melhor”. A escola sempre a pensar no melhor para os 

seus alunos.  

A escola possui um vasto leque de cursos, dando oportunidades assim, de 

aumentar os conhecimentos, abrindo portas para o mundo profissional. Para este sucesso, 

existe nesta escola vários cursos sendo eles, ensino básico (desde o 7º ao 9º ano), ensino 

secundário: cursos científico-humanístico (artes visuais, ciências e tecnologias, ciências 

socioeconómicas e línguas e humanidades), cursos profissionais (desde o curso técnico 

auxiliar de saúde, técnico de apoio à gestão desportiva, animação sociocultural, técnico 

de contabilidade, técnico de design gráfico, técnico de eletrotecnia, técnico de gestão de 

equipamentos informáticos, técnicos de produção em metalomecânica, instrumentista de 

cordas e teclas, e instrumentista de sopro e precursão), e por fim cursos noturnos, tendo 

sempre como principal objetivo dar a melhor preparação de conteúdos e conhecimentos 

para a formação de todos os alunos.  

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

existentes, bons professores, pensando sempre em primeiro lugar no bem-estar dos 

alunos. A escola também possui ensino especial tendo professores credenciados e as 

melhores condições para acolher nesta instituição qualquer pessoa portadora de 

deficiência.  

A escola possui um anfiteatro, dois auditórios, uma biblioteca, um centro de 

estudo, um centro de formação, um gabinete de psicologia, um gabinete de apoio 

educativo, um laboratório de biologia, um laboratório eletrónica, um laboratório de física, 

um laboratório de geologia, quatro salas de informática, um laboratório de química, dois 

laboratórios polivalentes, uma oficina eletrónica, uma oficina mecânica, trinta e uma salas 
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de aula, uma sala de desenho técnico, três salas de educação visual, duas salas de 

expressões, uma sala de robótica e uma sala de TIC informal. 

Outras das instalações existentes nesta escola são: um SASE, uma secretaria, uma 

sala de informática de apoio aos docentes e escola, uma sala de professores, uma sala de 

diretores de turma, seis salas de apoio aos encarregados de educação, sete salas de direção 

da escola, uma sala do vice diretor e uma sala do diretor. 

A ESRP possui boas e adequadas instalações desportivas o que proporciona aos 

professores estagiários uma boa qualidade de ensino à abordagem das várias modalidades 

desportivas. As instalações desportivas são constituídas por um pavilhão desportivo, o 

qual se divide em dois espaços para se poderem realizar duas aulas em simultâneo; um 

campo sintético, apenas destinado para as aulas de futebol; um campo preto, destinado 

para a modalidade de andebol; um campo preto ao lado do sintético, destinado ao 

basquetebol; uma piscina com 20 metros e 5 pistas e um ginásio onde são dadas as aulas 

de dança. 

 

 

 

 

 

 

 

 

A piscina e a sala de ginásio dispõem cada uma de uma arrecadação para os 

materiais, enquanto para as restantes modalidades existem duas arrecadações no pavilhão 

onde são guardados todos os materiais. Em relação ao material móvel encontra-se em 

boas condições para os alunos praticarem as mais diversas modalidades.  

Um ponto importante de referir é o facto de nesta escola existir muitas 

modalidades no desporto escolar, assim os alunos têm uma diversidade de escolhas para 

poderem praticar a modalidade que mais gostam. A nível de desporto escolar esta escola 

tem vários títulos nacionais, em várias modalidades, nas quais são já campeões. 

 

 

Figura 2. Pavilhão da ESRP 
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2.2. Grupo de Educação Física 

 

O grupo de EF encontra-se inserido no departamento de expressões. Este 

departamento é composto por três grupos, sendo eles: o grupo de EF, formado por dezoito 

professores, o grupo do ensino especial, que é constituído por dois professores e o grupo 

de expressão visual, formado por seis professores. Assim sendo, este departamento é 

composto por vinte e seis professores.  

A maior parte dos professores deste grupo são responsáveis por algumas 

modalidades do Desporto Escolar (DE). Cada estagiário ficou numa modalidade do 

desporto escolar juntamente com o professor responsável, para assim conseguirmos 

adquirir novos conhecimentos e aprendizagens.  

O grupo de EF reunia pelo menos uma vez por mês à quinta-feira, pelas 17 horas, 

para debaterem assuntos sobre a disciplina, avaliações, atividades desportivas e desporto 

escolar. Estas reuniões são importantes e ajudaram-nos em determinados assuntos 

relativos à disciplina em si e todos os seus envolvidos para um bom funcionamento da 

prática de ensino. Este grupo, juntamente com os estagiários, desenvolveu muitas 

atividades e eventos desportivos, de modo a incentivar os alunos à prática desportiva. 

O Programa Nacional de Educação Física (PNEF) segue uma sequência lógica de 

três níveis: o nível introdutório, o nível elementar e o nível avançado. No entanto, nem 

todas as escolas conseguem colocar o PNEF devido às suas condições, instalações e 

materiais.  

O grupo de EF da ESRP segue o PNEF mas adota o programa para as suas 

condições reais através dos espaços, instalações e materiais.  

Aquando da minha chegada à escola, e após a primeira reunião todos os 

professores deixaram-me à vontade para expressar todas as minhas ideias ou dúvidas que 

aparecessem no decorrer do estágio.  

Para mim, como professor estagiário foi bastante positivo e enriquecedor ter 

professores que se disponibilizassem a ajudar e a partilhar todas as experiências e 

conhecimentos para melhorar o meu percurso profissional. Estas partilhas ocorreram ao 

longo do ano letivo e em diversas vezes, o que nos ajudou a atuar em determinadas 

situações, tanto ao nível do desporto escolar como ao nível de lecionar na disciplina.  
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2.3. Turma 

 

O estágio tinha de incidir num dos ensinos: básico ou secundário. Juntamente com 

os meus colegas de estágio e a minha orientadora da ESRP fiquei a lecionar no ensino 

secundário (10ºJ). A turma que lecionei era do curso de Ciências Socioeconómicas. 

Após a divisão das turmas, tive acesso a um documento que dispunha de alguns 

dados relativamente aos alunos. Antes de iniciar o ano letivo consegui retirar algumas 

informações bastante importantes para o meu primeiro contacto com a turma.  

Fiquei a saber que a turma era composta por 30 alunos. No entanto, um aluno tinha 

pedido transferência antes das aulas iniciarem, ficando assim, com 29 alunos, sendo 7 as 

raparigas e 22 os rapazes, com uma média de idades de 15 anos. Dos 29 alunos, 7 deles 

encontravam-se a realizar melhoria de notas. 

Após o primeiro contacto com a turma, consegui ter uma análise da mesma para 

assim adaptar e contextualizar algumas estratégias pedagógicas ajustadas às capacidades 

dos alunos com o objetivo de a tornar mais dinâmica.  

Ao longo do ano letivo a turma foi sofrendo algumas alterações com a saída de 

dois alunos para cursos profissionais e a entrando de três alunos devido às mudanças de 

cursos que acontecem normalmente. Um dos alunos desta turma teve o ano todo de 

atestado médico.  

A seguir, apresentarei no estudo de turma outros assuntos relativos à mesma. 
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3. Interação aluno-ensino 

 

3.1. Estudo de Turma 

 

Com o objetivo de conhecer melhor os alunos elaborou-se um estudo de turma. 

Pretendia-se assim, conhecer algumas caraterísticas dos alunos da turma, nomeadamente 

caraterísticas pessoais, escolares, sociais e desportivas, através da aplicação de um 

questionário de caráter individual. 

Assim sendo, o estudo de turma foi elaborado até ao final de outubro e a análise 

dos resultados obtidos foi fundamental nas intervenções. Enquanto professor, consegui 

adaptar-me às caraterísticas da turma e elaborar estratégias, de acordo com as 

necessidades dos alunos, de modo a potenciar e maximizar o desenvolvimento e a 

evolução de cada aluno nas diversas unidades didáticas. (Aranha 2007) 

Durante o ano letivo 2016/2017 a turma escolhida para lecionar as aulas de EF foi 

a turma J do 10ºano, da ESRP. A turma era constituída por 30 alunos, sendo 7 do sexo 

feminino e 23 do sexo masculino, com idades compreendidas entre os 14 e 17 anos, sendo 

a média de idades de 15 anos. No entanto, após a entrega do estudo de turma, e, até 

finalizar o 1º período, houve várias mudanças de alunos, ficando assim com 29 alunos, 9 

do sexo feminino e 20 do sexo masculino, com 15,5 anos de idade de média.  

Com a elaboração deste estudo pretendia-se ter um conhecimento global de cada 

aluno, de modo a poder delinear estratégias de ensino e aprendizagem para tomar as 

melhores decisões no que diz respeito ao planeamento das aulas. 

Apliquei um questionário à respetiva turma, elaborado por mim, com questões que 

considerei pertinentes para aprofundar o meu conhecimento sobre os alunos, questionário 

este que se encontra nos anexos. Após aplicação dos mesmos, comecei por tratar dos 

dados através da utilização do Software Microsoft Excel 2010, sendo que, para cada 

questão foi elaborado um gráfico englobando todas as respostas da turma, que acabou por 

me ajudar bastante na planificação das unidades didáticas. Este encontra-se no Dossier de 

Estágio.  

Do questionário que apliquei à turma, destaco algumas perguntas pertinentes para 

referir aqui na dissertação. Uma das perguntas foi sobre a localização, duração e tipo de 

deslocamento. Assim sendo, a maior parte dos alunos residia próximo da escola, sendo 

uma viagem curta, com uma duração de 1 a 15 minutos. No entanto, existiam cinco alunos 
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que residiam nas freguesias do concelho da Póvoa onde a escola se situa, demorando 

assim, 20 a 40 minutos da sua deslocação para a escola, em transportes públicos 

(autocarros), sendo que os restantes alunos se deslocavam a pé ou de automóvel.  

É de realçar que a maior parte da turma gostava de andar na escola, estudar e 

queria seguir para o ensino superior. Já 6 alunos da turma não gostavam de andar na 

escola e só frequentavam a escola por se encontrarem dentro do ensino obrigatório.  

Relativamente à questão, “Frequentou esta escola no ano letivo anterior?”, metade 

da turma respondeu que já tinham frequentado a escola em anos anteriores, os restantes 

alunos encontravam-se pela primeira vez na escola, 6 alunos que já tinham frequentado a 

escola tinham ficado retidos no ano anterior, e estavam a repetir o ano. Todos eles 

mudaram de curso, vindo do curso ciências e tecnologias para o curso socioeconómicas. 

Os alunos que já frequentavam a escola era devido ao facto de já estarem lá desde o início 

do 3º ciclo (7º ano). 

Dos resultados obtidos, destacaram-se como modalidades preferidas: o futebol, o 

basquetebol, o badminton e a natação. As modalidades que os alunos menos escolheram 

foram: a ginástica, o atletismo, o atletismo e o andebol. Sabendo das preferências dos 

alunos, cabia ao professor, nas modalidades que menos gostam, preparar exercícios para 

que os alunos mudassem de ideia e passassem a estar motivados em todas elas. 

Relativamente à questão “É federado (a),”, 11 alunos responderam que sim. Já os 

restantes alunos não estavam em clubes federados, no entanto, praticavam algumas 

modalidades. Aproveitei esse conhecimento e utilizei esses alunos como agentes de 

ensino, quer na demonstração de algum exercício/gesto técnico ou no desempenho de 

funções ajudando os restantes colegas.  

É de realçar, pela positiva, o facto de vários alunos praticarem uma modalidade 

federada. Destacando-se o basquetebol com mais alunos a praticá-lo, seguido do 

atletismo, futebol e andebol com o mesmo número de alunos e o hóquei e voleibol com 

um aluno em cada modalidade. 

A maioria dos alunos já tinha tido algumas lesões ao praticar exercício físico, 

sendo a maioria entorses dos tornozelos. No entanto, uma das alunas foi operada ao 

ligamento fibio talar, 4 meses antes de iniciar as aulas mas não conseguia praticar 

qualquer modalidade quase há 2 anos. Ao iniciar o ano letivo, ainda se encontrava em 

recuperação, logo não realizou a 1ª modalidade. Contudo, ao iniciar a 2ª modalidade 

(natação), a aluna já começou a realizar as aulas, no entanto, sempre com muito cuidado 

tendo o médico passado um documento acerca da sua situação. Alguns dos exercícios que 
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começou por realizar foi o caminhar ao longo da piscina, realizou alguns batimentos, 

parava um pouco e repetia algumas vezes, para assim ativar o corpo e de seguida realizava 

a aula, sempre com cuidado e atenção, devido ao facto de estar em recuperação. Realizou 

todas as aulas até ao final do ano letivo, mas eu tive sempre atenção ao facto de aluna 

estar a recuperar de um longo período de pausa, tendo sempre exercícios de fácil execução 

para a aluna se sentir motivada nas aulas. Com o estudo deste caso, consegui conhecer 

melhor o tipo de lesão e os vários exercícios que se podiam adaptar aos alunos com 

limitações.  

Relativamente à higiene no final das aulas, poucos eram os alunos que tomavam 

banho, visto que as aulas eram no segundo bloco da tarde e era a última aula deles do dia. 

Argumentavam que tomavam banho em casa e outros tinham treino a seguir à aula e só 

então tomavam banho. Contudo, como professor, sempre os informei dos cuidados de 

higiene a ter no final de praticar exercício físico.  

Relativamente aos hábitos alimentares diários, verificou-se que todos os alunos 

tomam o pequeno-almoço, sendo que apenas cinco alunos só o tomavam na escola, 

revelando assim, por parte dos pais preocupações pelo bem-estar dos filhos, visto que esta 

é uma das refeições mais importantes do dia.  

Nos seus tempos livres, a maior dos alunos parte indicou ficar por casa a navegar 

na internet, ver TV, jogar, sair com os amigos, praticar exercício físico e estar em 

cafés/bares com familiares ou amigos a conviver. Estas foram algumas das atividades que 

faziam com maior frequência.  

Concluindo, pode-se constatar que a maior parte dos alunos da turma tinham uma 

vida ativa. Praticavam desporto durante o ano. Também lhes foi incutido que praticar 

exercício físico contribuía para uma vida mais saudável.  

 

3.2. Métodos de Controlo do Processo de Avaliação 

 

Conhecendo o contexto em que me iria inserir estava na hora de enfrentar a 

população alvo: os alunos. Como tal, seria necessário seguir uma lógica de tarefas de 

forma simultânea e organizada para que o processo de avaliação seguisse uma lógica, 

sendo elas, Avaliação Diagnóstica (AD), Avaliação Formativa (AF) e Avaliação 

Sumativa (AS). 
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Segundo Aranha (2004), a avaliação é um processo dinâmico que deve responder 

às cinco questões fundamentais da didática: a quem? – Objeto de avaliação; o quê? – 

Parâmetros de avaliação; como? – Critérios de avaliação; porquê? – Coerência das opções 

tomadas (medir o que realmente se pretende avaliar); e que resultados? – (in) sucesso 

conseguido (relação entre as opções tomadas e o resultado alcançado). 

A avaliação faz parte integrante do processo ensino-aprendizagem, porque é 

através deste instrumento que se atribui uma classificação aos alunos sobre todo o 

processo, desde a primeira aula à última de cada período ou de cada modalidade. 

Segundo Oliveira (2003), devem representar as avaliações aqueles instrumentos 

imprescindíveis à verificação do aprendizado efetivamente realizado pelo aluno, ao 

mesmo tempo que forneçam subsídios ao trabalho docente, direcionando o esforço 

empreendido no processo de ensino e aprendizagem de forma a contemplar a melhor 

abordagem pedagógica e o mais pertinente método didático adequado à disciplina. 

 

3.2.1. Avaliação Diagnóstica 

 

A AD é um processo importantíssimo, porque é o primeiro instrumento que se 

deve utilizar para assim conseguir verificar as dificuldades ou limitações que os alunos 

têm em cada modalidade. Desta forma, a folha/grelha que utilizarmos como método de 

avaliação, na primeira aula, deve ser a mesma da avaliação final (sumativa), de modo a 

conseguir analisar a evolução de cada aluno em cada modalidade. 

Segundo Miras e Solé (1996, p. 381), contemplada pela avaliação diagnóstica (ou 

inicial), é a que proporciona informações acerca das capacidades do aluno antes de iniciar 

um processo de ensino/aprendizagem. 

Desta forma, ao iniciar cada modalidade começava sempre com A.D, este 

processo demorava sempre entre uma a duas aulas, de modo, a conseguir recolher o 

máximo de informações de cada aluno. Este processo ocorreu nas 6 modalidades 

abordadas ao longo do ano letivo. 

Analisando o documento relativo às modalidades a abordar nesta escola para os 

alunos do 10º ano, as matérias foram as seguintes: 1º período, basquetebol e natação; 2º 

período, futebol e ginástica e 3º período, voleibol e andebol. 

Os parâmetros de avaliação em cada modalidade variou um pouco devido à 

existência de modalidades individuais e coletivas a serem abordadas ao longo do ano. 

Assim sendo, irei descrever os parâmetros mais importantes a referir sobre este momento: 
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modalidades coletivas (basquetebol, futebol, voleibol e andebol) constituída por dois 

momentos de avaliação.  

O primeiro era em exercício critério para assim o professor conseguir observar o 

gesto técnico e o segundo momento era em situação de jogo para conseguir ver a diferença 

dos exercícios aplicados nos jogos.  

Nas modalidades individuais foi um pouco diferente. Na natação cada aluno 

dependeu de si mesmo e a avaliação passou por saber nadar crol, costas e bruços. No 

entanto, existiam vários níveis diferentes e cada aluno realizava exercícios inseridos no 

nível em que se encontrava. A modalidade de ginástica, esta subdividia-se em duas partes, 

sendo a primeira o solo, em que cada aluno teve de executar os elementos gímnicos (como 

por exemplo: rolamento à frente, meia pirueta, entre outros), seguindo uma sequência 

com todos os elementos referidos na avaliação e por nível.  

Na acrobática os alunos escolheram os grupos. Foi-lhes entregue umas folhas com 

as figuras por níveis e estes, por sua vez e em grupo, foram realizando as figuras e 

juntamente com o professor, escolheram o nível a executar na avaliação. 

A organização de exercícios foi realizada na primeira ou segunda aula relativa a 

cada matéria, contudo todos foram observados e registados com ausência de feedback. 

Após concluída a A.D, o professor está em condições de preparar os objetivos e 

metas para cada modalidade. Sabendo dos espaços e tendo os registos dos alunos, estava 

na altura de calendarizar as atividades a desenvolver ao longo de cada Unidade Didática 

(UD). 

 

3.3.2. Avaliação Formativa 

 

Para Bloom, Hastings e Madaus (1975), a avaliação formativa visa informar o 

professor e o aluno sobre o rendimento da aprendizagem no decorrer das atividades 

escolares e a localização das deficiências na organização do ensino para possibilitar 

correção e recuperação. 

Após iniciar o processo de avaliação formativa, informei os alunos, desde o início 

dos critérios de avaliação, para que, desde cedo, os alunos sentissem que eram parte 

integrante do processo ensino-aprendizagem e conhecessem os pontos que teriam de 

executar no processo seguinte da avaliação. 

Em cada modalidade lecionada transmiti rotinas de organização e funcionamento 

para evitar comportamentos impróprios. Para motivar os alunos coloquei em prática uma 
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estratégia se eles chegassem nos primeiros 5 minutos da aula teriam uma classificação 

(+) que lhes ajudava no Participação Interesse Atitude e Valores (PIAV). No meu 

primeiro ano a lecionar este foi uma estratégia que funcionou bastante bem, conseguindo 

assim mais tempo de atividade motora.  

Aquando da minha chegada à escola, e por esta ser uma escola bem organizada e 

estruturada existiam grelhas para todas as avaliações. Assim sendo, consegui ir 

recolhendo informações ao longo das aulas, uma mais-valia para muitos alunos que 

sabendo que teriam avaliação ficavam nervosos e não conseguiam executar os exercícios 

muito bem.  

Segundo Haydt (1995, p. 17), permite constatar se os alunos estão, de facto, 

atingindo os objetivos pretendidos, verificando a compatibilidade entre tais objetivos e os 

resultados efetivamente alcançados durante o desenvolvimento das atividades propostas. 

Apesar de no início estar um pouco inseguro com esta forma de registo ao longo 

das aulas, esta revelou-se positiva, ajudando-me assim a conseguir verificar de imediato 

os grupos de cada nível, focando-me assim posteriormente, nos exercícios e tarefas para 

realizar no último processo de avaliação. 

Como conclusão, posso referir que a AF é um instrumento importante para se 

conseguir ver a evolução positiva ou negativa de cada aluno. 

 

3.2.3. Avaliação Sumativa 

 

Segundo Miras e Solé (1996, p. 378) “determinar o grau de domínio do aluno em 

uma área de aprendizagem, o que permite outorgar uma qualificação que, por sua vez, 

pode ser utilizada como um sinal de credibilidade da aprendizagem realizada.” 

Este processo de avaliação é o último a ser aplicado em cada modalidade, embora 

este tenha uma junção com AD, que tem a mesma grelha com os pontos de avaliação. 

Ao contrário da AD, em que o método aplicado foram os sinais “+”, “+/-“ e “-“, 

consoante o aluno realizava ou não a técnica/gesto em determinado exercício. Nas aulas, 

coloquei os alunos por níveis e no final atribuía uma classificação. 

Este processo de avaliação aconteceu sempre na última aula, de cada modalidade, 

em folha própria e com observação do professor. 

Segundo Aranha (2007), a observação, enquanto principal momento de registo e 

consequente avaliação, deve respeitar três princípios: objetividade – o professor 

observador deve ser rigoroso, transparente e pertinente, procurando ser imune a 
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influências de efeitos como os estereótipos, a generosidade ou a tendência central; 

validade – os instrumentos utilizados devem medir, verdadeiramente, aquilo a que se 

propõem; e fidelidade (ou fiabilidade) – observador avalia de forma congruente duas 

situações diferentes e vários observadores avaliam com congruência a mesma situação. 

Devendo respeitar a objetividade, validade e fiabilidade, a observação realizada não deve 

nunca ignorar a sua componente subjetiva referente às individualidades do aluno em 

questão, da sua evolução, prognóstico e capacidades. 

Concluí que para chegar à última avaliação temos de seguir uma lógica partindo 

da AD onde obtemos a primeira impressão dos alunos, passando pela AF, onde se 

aperfeiçoa os erros que os alunos têm ao iniciar a modalidade, e por fim a sumativa, onde 

concluímos a modalidade e atribuímos uma classificação final. 
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4. Realização da Prática Profissional 

 

Durante o ano letivo 2016/2017 várias foram as tarefas que tivemos de realizar 

durante o período de estágio e colocar em prática todos os conhecimentos aprendidos em 

anos anteriores.  

Esses conhecimentos permitiram-nos debruçar sobre os problemas e dificuldades 

pedagógicas, sentidas durante este ano, daí apresentar as soluções e opiniões sobre os 

factos ocorridos, de forma a potenciar o processo ensino-aprendizagem e melhor como 

futuro profissional de EF.  

A nível metodológico cabe ao professor adequar de acordo com cada turma/grupo 

de alunos e adaptar o programa e planificação para que estes gostem das aulas e se sintam 

motivados para uma disciplina que não conta para a média. 

 

4.1. Planeamento anual 

 

Antes de termos iniciado as nossas tarefas na escola a nível pedagógico, foi-nos 

concedida a oportunidade de participar, na semana que antecedeu o início do ano letivo. 

Assim sendo, deram-nos a oportunidade de fazer parte da primeira reunião Geral de 

Professores. Esta reunião foi bastante benéfica para nós, porque assim tivemos a primeiro 

contato com os vários docentes da escola, que constituíam a comunidade educativa. 

Após a reunião geral, a nossa orientadora pedagógica fez questão de dar a 

conhecer alguns locais da escola mais importantes, no entanto, no meu caso já conhecia 

a escola, mas fomos dar a conhecê-la aos meus colegas de estágio. Os locais a visitar 

foram: espaços desportivos, arrecadações com os materiais desportivos, sala dos 

professores e sala do conselho executivo.  

 Segundo o Portal da Educação “O artigo 67, da Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional, nº 9394/96, expressa, “os sistemas de ensino promoverão a 

valorização dos profissionais da educação, assegurando-lhes, inclusive nos termos dos 

estatutos e dos planos de carreira do magistério público: [...] V - período reservado a 

estudos, planeamento e avaliação, incluído na carga de trabalho; [...].”  

Nessa semana dedicada ao planeamento e organização do ano letivo, fomos 

também integrados na primeira reunião do Departamento do Grupo de EF, onde fomos 

apresentados a todos os docentes que constituem esse grupo. 
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Na reunião foram dadas as diretrizes sobre a disciplina, de modo a que cada 

docente tivesse ideia do funcionamento da mesma, também tivemos acesso à divisão das 

matérias a lecionar durante o ano letivo, como em cada ano de escolaridade de ano para 

ano. Assim sendo, eu dei aulas aos alunos do 10º ano, no 1º período (basquetebol e 

natação), 2º período (futebol e ginástica) e 3º período (voleibol e andebol), esta foi a 

planificação das UD abordadas. 

A nível do planeamento das aulas, apenas me foi possível fazer esse planeamento, 

após o primeiro contato com os alunos para conhecê-los um pouco e saber o que eles 

conheciam relativamente a cada modalidade a abordar. 

Como conclusão, posso afirmar que é bastante importante seguir este 

planeamento, porque assim seguimos uma lógica e termos sempre tudo organizado e 

planeado a tempo. 

 

4.2. Unidade Didática 

 

Tendo sido feito o planeamento anual de todas as atividades desenvolvidas 

durante o ano, segue-se outro ponto importantíssimo para desenvolver, que neste caso são 

as UD. Antes de preparar as aulas, o professor precisa de conhecer os alunos (através da 

AD.), definir com clareza os objetivos das aulas de E.F, assim como os conteúdos que 

vão ser ensinados. 

Posteriormente, escolherá as melhores estratégias e procedimentos, assim como, 

os recursos que irão ser utilizados para a aprendizagem dos objetivos específicos. Neste 

sentido, a UD deve ter como ponto de partida todo o trabalho efetuado anteriormente, 

nomeadamente, a A.D, o P.A e Estudo de Turma. 

Segundo Évora (2005) uma unidade didática é uma unidade de matéria 

apresentada no plano anual. Também Bento (cit. por Gonçalves, 2013) refere que as 

unidades didáticas fazem parte do programa da disciplina e são bastante importantes uma 

vez que apresentam de forma clara e distinta as etapas do processo de ensino-

aprendizagem. A duração de cada unidade didática está sempre dependente do volume e 

da dificuldade das tarefas de ensino-aprendizagem. 

De salientar, que apesar de as unidades didáticas serem programadas sempre no 

início de cada bloco de matéria, é possível que ocorram alterações no decorrer da mesma, 
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nomeadamente sempre que se verifique que as progressões estão desajustadas ao nível 

dos alunos (Gonçalves, 2013). 

Para a planificação da U.D foi necessário passar por determinados passos, o 

processo de ensino de cada matéria a lecionar, assim sendo organizei-a da seguinte forma: 

 População-alvo; 

 Critérios, parâmetros e ponderações de avaliação para cada domínio (psicomotor, 

sócio-afetivo, cognitivo); 

 Caraterização dos recursos temporais, materiais e humanos;  

 Definição de objetivos para cada domínio (psicomotor, sócio-afetivo, cognitivo); 

 Observações; 

 Estruturação dos conteúdos;  

 Estratégias de abordagem da UD;  

 Fase de consecução (avaliação diagnóstica, respetivo balanço e estratégias de 

intervenção); 

 Fase de avaliação;  

 Análise crítica e reflexão sobre os resultados;  

 Aperfeiçoamento e sugestões. 

No decorrer do ano letivo realizei 6 U.D. Sendo a U.D um documento maleável, 

a estruturação dos conteúdos a serem abordados foi, quando necessário, alterado 

consoante o nível dos alunos ao longo de cada modalidade e devido às circunstâncias 

temporais (dias de chuva, decorrer de atividades nos locais de aula, como por exemplo: 

gala do desporto, encontro de dança do desporto escolar, entre outras). Essas alterações 

de conteúdos foram mencionadas nas U.D e justificadas, de modo a explicar as várias 

alterações efetuadas em algumas modalidades abordadas. 

No início de cada U.D e cada vez que a turma estava num novo espaço de aula 

procurei sempre incutir, as melhores regras de funcionamento, ao nível do novo espaço a 

utilizar, do material desportivo e dos balneários.  

Uma das estratégias que coloquei desde o início do ano letivo e funcionou bastante 

bem, em todas as modalidades, foi o facto de colocar um “+” aos alunos que chegassem 

após o toque de entrada nos primeiros 5 minutos. Esse aspeto positivo entrou como 

parâmetro de avaliação no domínio sócio-afetivo. Utilizei esta estratégia para motivar os 

alunos e ter mais tempo de prática de ensino. 

Um dos pontos importantíssimos a mencionar nas U.D, era sobre os 3 domínios 

existentes, que constituem a avaliação. Assim sendo, os 3 domínios são: psicomotor 
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(domínio das atividades físicas e aptidão física); sócio-afetivo (assiduidade/pontualidade, 

responsabilidade/respeito regras, cooperação e entre ajuda, 

empenho/participação/interesse/autonomia e higiene) e cognitivo (respostas às perguntas 

sobre os objetivos da aula ou critérios de êxito). Estes domínios tinham ponderações 

específicas que na conclusão da UD davam a nota final dos alunos. 

Para comparar se houve evolução entre a prestação motora inicial dos alunos e a 

prestação final realizou-se a avaliação sumativa no final de cada UD aplicando uma ficha 

semelhante à de avaliação diagnóstica. 

No final de cada UD realizou-se um balanço final de como decorreu a mesma. 

Referia-se o desempenho dos alunos, às estratégias utilizadas assim como às maiores 

dificuldades sentidas. 

 

4.3. Plano de Aula 

 

Um plano de aula deve ser um documento prático para as aulas que serve como 

um instrumento auxiliar de atuação do professor, devendo conter informações relevantes 

que vão de encontro a essa operacionalidade. 

Assim sendo, durante o ano letivo 2016/2017, foram realizados 118 planos de 

aula, tentando sempre manter a mesma estrutura e organização. 

Tive a preocupação de realizar um plano de aula simples, de modo a planificar e 

organizar a aula de acordo com os objetivos (específicos da ação, o contexto e critérios 

de êxito), conteúdos e estratégias a utilizar, para que a minha orientadora ou outro 

professor o conseguisse perceber e compreender. 

Segundo Aranha (2004), a constituição dos planos de aula, deviam seguir a 

seguinte terminologia: escola de lecionação, professor responsável, data e hora da aula, 

ano e turma a que a aula vai ser lecionada, nº de aula a que corresponde e respetiva UD, 

instalação onde a aula vai ocorrer, objetivos específicos que se pretendem atingir, função 

didática, conteúdos a lecionar, objetivos operacionais, e por fim material necessário. 

A organização da aula através da elaboração de um plano ajuda-nos imenso na 

tarefa de ensino-aprendizagem enquanto professores pois permite-nos preparar a aula 

antecipadamente, escolhendo quais os melhores exercícios, quais as melhores estratégias 

e a melhor disposição daquela turma na aula. 

Segundo Aranha (2008), os planos de aula devem conter os seguintes parâmetros: 
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1º Parâmetro – Coerência com a Unidade Didática; 

2º Parâmetro – Unidade de Aula/Globalidade do Plano; 

3º Parâmetro – Estratégias de Atuação; 

4º Parâmetro – Especificação e Clareza; 

5º Parâmetro – Definição de Objetivo; 

6º Parâmetro – Análise Crítica e Reflexão Sobre os Resultados (Balanço Final);  

7º Parâmetro – Aperfeiçoamento e Sugestões. 

No que diz respeito às estratégias elaboradas no plano de aula, principalmente nas 

primeiras aulas, verificamos que nem sempre eram as mais adequadas, porque os alunos 

tinham muitas dificuldades na primeira modalidade (basquetebol), e tinha preparado 

alguns exercícios mais complexos, no entanto, tive de os adaptar começando por 

exercícios de iniciação. No entanto, à medida que íamos ganhando experiência, fomos 

percebendo quais as melhores estratégias a utilizar, principalmente ao nível da 

organização da turma, de modo a reduzir o tempo de instrução/organização e a evitar 

comportamentos desviantes para que a aula decorresse num bom ambiente. 

No entanto, segundo Aranha (2008), a aula deve decorrer de acordo com o plano 

da aula, mas o professor deve ter a capacidade de se adaptar a situações imprevistas no 

plano, tendo sempre em vista os objetivos definidos para aula. 

No final da aula, era realizado um balanço de todas as atividades desenvolvidas, 

sempre com o intuito de verificar os fatores que contribuíram ou não para o sucesso da 

aula, e se as estratégias utilizadas foram as melhores para alcançar os objetivos propostos 

e contribuir assim para a melhoria do processo ensino-aprendizagem em aulas futuras. 

Estes balanços ajudaram a melhorar o meu percurso enquanto professor e nas minhas 

intervenções pedagógicas. Estas eram realizadas em casa, de modo a estar num sítio calma 

e conseguir refletir sobre a aula porém, era realizada no dia da aula para que a memória 

estivesse fresca e conseguir-me lembrar de todos os acontecimentos. 

 

4.4. Estilos de Ensino 

 

Segundo Aranha (2005), os estilos de ensino permitem proporcionar diferentes 

níveis de autonomia (independência) em cada canal de desenvolvimento, sendo 

necessário uma avaliação prévia dos objetivos que se pretendem alcançar, de modo a que 

a escolha (decisão) do estilo de ensino seja a mais apropriada. 
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Em relação ao estilo tarefa, normalmente utilizei este estilo no aquecimento. Ao 

iniciar as aulas dava um determinado tempo para eles aquecerem em grupos, uma vez que 

os grupos já estavam pré-definidos. Os alunos geriam esse tempo, desde que incluíssem 

no aquecimento corrida continua e mobilidade articular. 

No estilo tarefa, o aluno faz a atividade ao seu ritmo e vontade. O professor fica 

mais liberto (corrigir – feedback – elogiar – afetividade). O aluno apenas toma decisões 

ao nível das tarefas propostas pelo professor e não as pode alterar. É sempre o professor 

que estabelece os objetivos, planeia a aula, impõe e faz respeitar as regras (Aranha, 2005) 

Relativamente ao estilo recíproco, este foi utilizado sobretudo nas aulas da 

modalidade de natação. Os alunos realizam exercícios em pares. Antes de entrarem na 

água, enquanto um aluno executa o exercício o outro vai corrigindo o movimento sempre 

com o apoio e auxílio do professor. 

 No estilo recíproco, o aluno passa a ter responsabilidades de fornecer feedback 

ao colega, com repercussões ao nível das relações inter-individuais e da instrução. Este 

estilo de ensino tem um grande valor formativo, contribuindo para a autonomia da 

socialização (Aranha, 2005). 

O estilo autoavaliação era sempre utilizado após a avaliação sumativa de cada 

aluno. Aqui questionava sobre a sua execução. Na primeira modalidade obtive alguns 

resultados absurdos, como por exemplo um aluno ser avaliado no nível de 14 e este achar 

que merecia um 18 só para ter boa média apesar de não merecer e ele saber disso. No 

entanto, com o decorrer do ano comecei a obter respostas coerentes como por exemplo, 

o aluno ser avaliado para 16 e este achar que merecia um 15,4 esta já se aproximava da 

realidade. Já tinham noção do seu valor ao nível da prática. Isto deveu-se ao facto dos 

alunos começarem a compreender como estavam a ser avaliados e o que mereciam em 

cada modalidade. 

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

desempenho – utilização da autoperceção e auto-feedback (Aranha, 2005) 

O estilo inclusivo foi utilizado em várias modalidades. Sempre que utilizava o 

sistema das estações, os alunos poderiam escolher os grupos para as estações desde que 

realizassem os exercícios propostos, mas nesta turma, normalmente, estes dividiam-se 

por níveis, e neste caso passava mais tempo com os alunos, com maiores dificuldades. 

No entanto, tinha sempre o cuidado de verificar todos os alunos e passar por todos eles 

nas estações e grupos da turma. 
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No estilo inclusivo, o professor promove a inclusão dos alunos no desempenho de 

uma tarefa, permitindo que todos se diferenciem no máximo das suas capacidades. O 

aluno decide sobre o nível de êxito a que desempenha uma atividade comum a todos. A 

tarefa permite níveis de execução diferentes e o professor define vários níveis de 

dificuldade com diferentes critérios de êxito (Aranha, 2005) 

Estes foram os estilos que utilizei ao longo do ano e que me fizeram crescer como 

futuro professor de E.F. Deste modo coloquei em prática as várias progressões de ensinos 

que me foram transmitidos ao longo do meu percurso académico. 

 

4.5. Prática de Ensino Supervisionada 

 

A observação é importante na análise e na avaliação dos professores servindo de 

apoio à sua formação, uma vez que permite identificar prestações menos eficazes 

(Aranha, 2007). Assim sendo, as práticas de ensino supervisionadas são fundamentais na 

formação dos professores, principalmente dos professores estagiários. Estas permitem 

identificar os erros e posteriormente fazem com que o professor procure novas estratégias, 

tendo deste modo melhores resultados no processo de ensino-aprendizagem.  

Na realização das Práticas de Ensino Supervisionadas o instrumento utilizado foi 

a observação das aulas que os colegas estagiários lecionavam. Estas foram registadas 

numa ficha de registo anedótico onde primeiramente se fazia referência ao observador, à 

unidade didática, ao objetivo específico, à data e por fim ao observado. No registo 

anedótico registava-se a instrução inicial, a atividade motora, os períodos de 

organização/instrução e ainda o balanço final. Nós optamos por um registo mais simples, 

de modo a conseguirmos anotar alguns imprevistos, que fossem acontecendo do decorrer 

da aula. No final de todas as aulas debatíamos um pouco sobre as observações efetuadas, 

e a lecionação, de modo a melhor nas intervenções seguintes. 

Durante as observações, além de se anotar todas as tarefas realizadas, tinha-se em 

conta também as estratégias utilizadas, os tipos de feedbacks dados em cada tarefa, o 

posicionamento do professor durante os exercícios e a forma como se mobilizava os 

alunos para as atividade propostas. 

No final da aula era necessário fazer a avaliação do professor estagiário. Esta 

avaliação baseava-se em dez parâmetros de avaliação segundo Aranha (2008), sendo eles 

os seguintes: 
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1º Parâmetro – Introdução da Aula; 

2º Parâmetro – Mobilização dos Alunos para as Atividades; 

3º Parâmetro – Organização, Controlo e Segurança das Atividades; 

4º Parâmetro – Gestão dos Recursos; 

5º Parâmetro – Instrução/Introdução das Atividades; 

6º Parâmetro – Regulação das Atividades; 

7º Parâmetro – Linguagem Utilizada; 

8º Parâmetro – Sequência da Aula; 

9º Parâmetro – Conclusão da Aula; 

10º Parâmetro – Concordância com o Plano/Adaptabilidade da Aula. 

Dos parâmetros mencionados era atribuído uma escala de 0 a 3. Segundo Aranha 

(2008), os critérios de avaliação em cima mencionados assentam no seguinte: 0 pontos 

(não executa); 1 ponto (executa de modo genérico, inconsistente, inoportuno, com perda 

de tempo e insegurança); 2 pontos (executa adequadamente com consistência, 

oportunismo, consciência, sem perda e tempo e segurança); 3 pontos (executa de forma 

excelente e sistematicamente com consciência, sem perda de tempo e segurança). A nota 

final da aula era determinada pela soma de todos os pontos, verificando depois a que 

classificação correspondia os valores resultantes da soma, utilizando a Tabela Pedagógica 

Supervisionada de Aranha (2008).  

Por último, fazia-se a soma do tempo total da aula e do tempo total de atividade 

motora, convertendo em percentagem, com o objetivo de verificar se o tempo de atividade 

motora seria superior a 70%, para poder se considerada uma boa aula.  

Desde a primeira aula que tentei transmitir a ideia aos alunos de que nas aulas 

haveria tempo para eles socializarem e alguma liberdade, desde que o trabalho proposto 

fosse executado e estes tivessem um comportamento acessível. No entanto, tive sempre a 

preocupação de manter uma certa distância de modo a manter a autoridade como 

professor e levar a bom porto o bom funcionamento das aulas. 

Uma vez que ao longo do ano fomos alterando de espaços desportivos tive sempre 

o cuidado de transmitir no final de cada modalidade ou no início, quais as regas de 

funcionamento do espaço bem como dos materiais desportivos a utilizar. Porém senti que 

em alguns espaços tinha de relembrar mais vezes os alunos do seu comportamento. 

Contudo, sempre foi uma turma onde a maior parte dos alunos sempre executaram as 

regras e as aulas funcionavam da melhor maneira. No entanto, também tive alunos com 
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comportamentos impróprios. Quando me deparei com eles tive de os resolver, 

conseguindo ultrapassar todas essas dificuldades.  

Com o decorrer do ano letivo, fui melhorando o nível de instrução, tornando-as 

mais curtas, eficazes e simples, de modo a não perder muito tempo de prática. Contudo, 

sempre que achei oportuno despender mais tempo de instrução, fazia-o de modo a que os 

alunos percebessem todos os conteúdos abordados e não ficassem com dúvidas. 

Relativamente aos feedbacks, fui melhorando ao longo do ano passando dos 

aspetos de afetividade para pontos mais concretos. Neste caso, os critérios de êxito que 

achava mais importante os alunos saberem utilizava sempre uma linguagem simples de 

modo a que os alunos percebessem todos os conteúdos. Sempre tive a preocupação de 

utilizar vocabulários desportivos próprios nas várias modalidades. 

Ao nível da circulação pelos espaços de aula, tive sempre a preocupação de nunca 

virar costas aos alunos para não perder o contato com a turma nem dos exercícios que os 

alunos estavam a realizar.  

Concluindo, este foi um ano em que aprendi muito, pois estive numa situação de 

campo. Aprendi muito na medida em que eu próprio tive de resolver determinadas 

situações que iam surgindo ao longo do ano. 

 

4.6. Observar e Ser Observado 

 

Ao ser observado aprendi muito desde a minha postura nas aulas e a minha 

colocação de voz. Estes aspetos foram anotados pelos meus colegas de estágio, que fui 

melhorando nas intervenções seguintes. Ao observar os meus colegas consegui ver alguns 

pontos menos positivos (como por exemplo: qualidade de feedbacks), que me ajudaram 

e também lhe ajudaram a eles, mas aspetos este conversados em todos.  

A observação é essencial para qualquer professor ou treinador. É tão importante 

na análise e avaliação das prestações dos alunos ou atletas, como na própria atividade do 

professor. Ela permite identificar prestações menos eficazes, e melhorar essa atividade. É 

neste contexto que a observação é largamente utilizada no apoio à formação de 

professores. (Aranha 2004) 

No decorrer do estágio pedagógico a observação é entendida como uma 

ferramenta fundamental, de modo a desenvolver competências de análise e reflexão sobre 
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as práticas pedagógicas, permitindo assim reajustar algumas decisões importantes para 

melhorar no desenvolvimento do ensino. 

Uma das tarefas do estágio era observar as aulas dos meus colegas de estágio e da 

minha orientadora. Essas observações foram realizadas ao longo do ano e em modalidades 

diferentes. 

Uma vez que a minha orientadora apenas tinha 3 turmas destinadas aos 

estagiários, outros professores da escola disponibilizaram-se e deixaram-nos assistir às 

aulas das turmas por eles lecionados. O número de aulas observadas foram 24 nas 

modalidades de basquetebol, natação e voleibol. 

As observações aos colegas de estágio decorreram ao longo do ano letivo. Eu 

realizei 30 observações a cada colega de estágio, fazendo assim um total de 60 

observações. 

Todas as informações registadas em cada uma das aulas observadas foram 

transmitidas aos colegas em questão envolvendo uma reflexão crítica e uma troca de 

ideias. Geralmente estas informações eram transmitidas nas reuniões, na presença da 

minha orientadora. 

Para a minha formação foi muito importante realizar estas observações uma vez 

que me ajudaram a melhorar alguns aspetos ao longo do estágio, nomeadamente na 

condução das aulas ou no planeamento das mesmas, de modo a enriquecer a minha 

formação académica.  
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5. Ação de In(Formação) 

 

Durante o estágio pedagógico uma das tarefas de sentido obrigatório foi realizar 

uma ação de informação a uma população específica. Neste caso, foi destinada aos 

professores de E.F da escola. Pertencendo à população de E.F, decidi abordar um tema 

relativo ao Desporto: “Desportos de Natureza e Aventura”. 

Em relação ao tema para ação de informação várias foram as ideias. No entanto, 

o que nos fez tomar esta escolha foi o facto de na escola existir uma parede de escalada 

outdoor com boas condições e instalações e não serem aproveitadas, tanto ao nível de 

aulas como ao nível de atividades da escola. 

Esta decisão sobre o tema foi debatida em reunião de grupo (orientadora e 

estagiários) e acabamos por decidir a data e o programa para assim conseguir ter o 

máximo de adesão por parte dos professores da ESRP.  

Assim sendo, o meu objetivo focou-se na partilha dos princípios, progressões e 

ferramentas a serem utilizadas de modo a dinamizar a parede para atividades na escola, 

bem como na possibilidade de implementar esta U.D, como atividade em anos futuros na 

disciplina de E.F. 

A ação de informação foi dividida em duas partes: a parte teórica e a parte prática. 

Assim sendo, comecei por realizar o cartaz com as informações mais pertinentes: o tema 

da ação de informação, programação da ação, local, horário e população alvo. 

Após a divulgação, comecei por trabalhar na parte teórica. Realizei pesquisas 

sobre o tema em vários livros e pesquisas na internet, de modo a reunir a matéria e pontos 

mais importantes a debater no dia. A nível prático, verifiquei todo o material que iria ser 

necessário e treinei com os meus colegas de estágio para que no dia tudo corresse como 

estava planeado e organizado. 

Apesar da divulgação feita na escola, na sala dos professores e termos entregue 

um convite a cada professor do grupo de E.F, apenas estiveram presentes 8 dos 18 

docentes que constituem o grupo de E.F. 

Na primeira abordagem, e sendo ela teórica, comecei por caraterizar a modalidade, 

as suas variantes na prática, material necessário, e por fim, um ponto bastante importante, 

as regras de segurança a ter enquanto se pratica este desporto. 

Ao nível de apresentações tive como preocupação ser o mais dinâmico e 

enriquecedor, possível de modo, a que todos os conteúdos abordados fossem de fácil 
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aquisição, ao longo da parte teórica. Também existiram momentos onde foram discutidos 

e partilhados algumas ideias sobre a modalidade. 

Já numa segunda abordagem e sendo ela prática, comecei por relembrar do 

material e deixar os docentes manusear todo o material que iriam utilizar. Estando os 

docentes junto da parede de escalada, acabaram por experimentar e vivenciar algumas 

progressões pedagógicas importantes desta modalidade. Esta ação de informação 

decorreu durante uma quinta-feira, no período da manhã, iniciando pelas 10 horas e 

acabando às 13horas, tempo este destinado para as duas vertentes. 

Desde o início da ação de informação, coloquei os docentes à vontade para 

colocarem as dúvidas que fossem surgindo no decorrer da mesma. Um outro aspeto que 

me preocupei logo desde início foi relativo ao tom de voz. Utilizei um tom de voz 

adequado para que todos os docentes conseguissem perceber tudo o que era falado. 

Após realizada a ação de informação, entreguei a todos os docentes um 

questionário, de modo a perceber o que eles acharam sobre o decorrer da ação. Assim, 

consegui perceber logo que a maior parte não tinham muitos conhecimentos e não se 

sentiam muito confortáveis com esta modalidade, daí não a praticarem nas suas aulas. 

Apesar disto tudo, todos se mostraram interessados e motivados para mudarem isso no 

futuro. 

Como análise final, posso concluir que esta correu bem, avaliação geral feita pelos 

participantes. Tudo o que estava estruturado aconteceu, apesar de alguns pontos não terem 

sido abordados de modo como estava planeado. No entanto, todos foram ultrapassados e 

realizados com sucesso. Penso que transmiti tudo o que era importante, devido ao facto 

dos docentes terem avaliado a ação entre o satisfatório e o excelente. 
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6. Participação nas Atividades Extracurriculares 

 

No decorrer do estágio pedagógico várias foram as atividades realizadas na escola, 

às quais demos o nosso contributo ajudando na concretização das mesmas. 

Algumas das atividades desenvolvidas foram: Desporto Escolar de Ténis, 

Atletismo e Basquetebol, Torneio de Natação e Taça RP, entre outras atividades 

desportivas. 

No entanto, não realizei apenas atividades desportivas também participei em 

reuniões do conselho de turma, reuniões com a minha orientadora, horas de direção de 

turma, reuniões de grupo de EF e ações de formação. 

Estas ações/tarefas foram, sem dúvida, importantes no decorrer do estágio, porque 

me ajudaram a compreender melhor o processo de avaliação dos alunos, bem como, o 

trabalho que um professor tem de realizar durante o seu percurso profissional. Assim 

sendo, apesar de ser um professor estagiário aprendi muito numa escola com bom 

funcionamento de excelência organização e estruturação. 

 

6.1. Desporto Escolar 

 

A nível de DE tive uma participação muito ativa e completa, devido ao fato de 

estar em várias modalidades como professor auxiliar. O DE não possuía um horário/dia 

específico estando espalhado pelas modalidades ao longo da semana e em diversas horas 

do dia. 

Após estarem divididos os horários das modalidades e dos professores estava na 

altura dos estagiários, juntamente com os orientadores, escolher qual a modalidade em 

que cada um se iria inserir durante o ano letivo, situação esta estruturada na reunião do 

grupo de EF. 

Assim sendo, as modalidades que escolhi para trabalhar na área do DE foram 

atletismo, basquetebol e ténis.  

Na modalidade de atletismo apenas participei nos dias de provas uma vez que não 

havia dia para treinar. No 1º período, estava previsto o corta-mato concelhio, no entanto, 

devido ao mau tempo este passou para o 2º período, duas semanas antes do corta-mato 

distrital. Participei em ambas as provas. 
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No 3º período participei nos jogos desportivos municipais, uma atividade 

organizada no concelho da Póvoa de Varzim, onde estiveram representadas todas as 

escolas do concelho. Neste evento existiram várias competições, sendo uma delas o 

atletismo. 

Relativamente à modalidade de basquetebol já tive um papel diferente. Embora 

também não frequentasse todos os treinos da modalidade, apenas dava treino na última 

quinta-feira de cada mês. Ao longo do ano, dava treinos a alunos iniciados e juvenis. No 

2º e 3º período acompanhei algumas vezes os jogos de basquetebol.   

Comparativamente ao ténis, foi a disciplina onde estive mais ativo. Dava treinos 

uma vez por semana (quinta-feira) a alunos iniciados. Também os acompanhei em três 

competições regionais, uma na nossa escola e duas noutras escolas. Nesta disciplina não 

existem muitas competições o que acaba muitas vezes, por desmotivar os alunos. Com 

isto, o DE deveria pensar em alterar e aumentar as competições para esta modalidade. 

Das três modalidades desportivas em que estive inserido no DE posso destacar o 

basquetebol iniciado e o facto dos alunos terem conseguido chegar mais longe e obter um 

terceiro lugar a nível nacional. 

Estar inserido no DE foi uma mais-valia para o meu futuro enquanto professor. 

Consegui aprender muito neste contexto. 

 

6.2. Torneios Desportivos 

 

Ao longo do ano letivo, organizamos dois torneios, sendo um o torneio de natação, 

no 2º período, e no dia da escola o torneio da Taça RP no 3º período. 

Estes dois torneios ficaram sob a responsabilidade dos três núcleos de estágio 

(UTAD, FADEUP e ISMAI), sendo que em reunião de grupo, dividimos as tarefas e a 

estrutura do evento por cada grupo de estágio e por elemento, estrutura esta que funcionou 

bem antes e no decorrer do evento. 

O torneio de natação, não foi só destinado a alunos da ESRP, também convidamos 

duas instituições de ensino especial MAPADI e MADI. A população da escola ficou 

dividida em dois grupos, o grupo do ensino básico (7º/8º/9º) e ensino secundário 

(10º/11º/12).  

A nível de organização, no dia do evento, apenas ficaram a colaborar nas tarefas 

os estagiários juntamente com os três orientadores e uma professora convidada da escola. 
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Este torneio foi uma mais-valia para o meu percurso académico, pois tinha duas 

populações diferentes por isso tivemos de nos adaptar às circunstâncias para que tudo 

corresse bem. E assim aconteceu. 

Em relação ao torneio Taça RP, este evento decorreu no dia da escola. Este dia 

ficou destinado a um dia livre, onde existiu várias atividades desportivas e não 

desportivas, sendo que os alunos tinham de participar pelo menos numa atividade no 

decorrer do dia para não terem falta. A Taça RP ficou dividida em dois grupos: o grupo 

básico e o grupo secundário, sendo que apenas havia prémio para o 1º lugar de cada grupo. 

A estrutura e as tarefas foram divididas pelos sete estagiários dos três núcleos de 

estágio. A nível de arbitragem, convidamos jogadores da 1ª e 2ª liga portuguesa, sendo 

estes jogadores ex-alunos da escola, e três deles foram os padrinhos do evento.  

Concluindo, podemos afirmar que os eventos correram bem e conseguimos 

ultrapassar determinados obstáculos que nos foram surgindo antes e no dia dos eventos 

desportivos, o que nos tornaram melhores profissionais.  

 

6.3. Outras atividades 

 

Além das atividades acima mencionadas, também, participei/organizei nas 

seguintes atividades: 

 Colaborei num peddy-papper para alunos do 9º ano, onde os temas eram 

sobre as matérias das disciplinas, esta atividade foi organizada, pelo grupo 

de estagiários da UTAD; 

 Colaborei num peddy-papper para alunos do 1º ciclo, mais propriamente 

4ºano, onde tínhamos como principal objetivo os alunos conhecerem a 

escola, este evento foi organizado pela escola, apena estive no dia do 

evento e a guiar os alunos; 

 Colaborei juntamente com os alunos do 11º ano do curso de desporto, na 

organização da gala do desporto escolar; 

 Colaborei no segundo encontro de dança do desporto escolar, na nossa 

escola, onde estivemos na estrutura do evento; 

 Colaborei numa atividade de ginástica de lingue, destinado a alunos do 2º 

ciclo (7º/8º/9º), atividade esta orientada pelo grupo da UTAD; 
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 Colaborei em cinco sessões do DE do andebol, com a principal função de 

coordenação dos atletas; 

 Estive presente em 30 reuniões com a professora orientadora, 4 reuniões 

do departamento de EF, 2 reuniões do conselho de turma, 8 reuniões com 

a diretora de turma que lecionei e 1 reunião do Conselho Executivo com o 

pessoal doente. 
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7. Reflexões Finais 

 

O estágio pedagógico foi sem dúvida uma grande experiência e a melhor forma 

de terminar e completar o percurso académico. As diversas experiências vivenciadas 

neste contexto escolar permitiu-me crescer como pessoa e como futuro professor de EF. 

O começo do estágio foi marcado por uma certa ansiedade, devido ao facto de ser 

a primeira vez que iria dar aula a esta população alvo. Este suscitou-me alguma 

preocupação, visto ser uma nova etapa na minha formação com a qual idealizava e ansiava 

há algum tempo. Nesse sentido, procurei que tudo corresse como idealizado. Com o 

decorrer das primeiras aulas a confiança nas minhas capacidades foi aumentando e 

tranquilizando a minha intervenção pedagógica. 

O facto de lecionar para uma turma trabalhando diariamente com diferentes 

personalidades foi uma mais-valia para a minha aprendizagem, porque aprendi a lecionar 

para pessoas bastantes diferentes e a gerir conflitos. Já possuía um contato noutro campo 

(treino) e este abriu portas para analisar uma realidade completamente diferente 

encontrando alunos de outros contextos sociais, outras necessidades ao nível de 

motivação e instrução. 

Desde o início do ano letivo que procurei ser um estagiário inovador (criando 

assim o “+” para motivar os alunos a chegarem cedo a aula), criativo (levar exercícios 

diferentes e motivadores para as aulas, de modo a ter os alunos o máximo atentos e ativos) 

e dedicado, não só relativamente à minha turma, mas tudo o que envolvia a comunidade 

escolar. Tive uma extensa participação na escola o que ajudou a estabelecer um ambiente 

confortável com toda a comunidade escolar que por sua vez auxiliou todo o meu processo 

enquanto estagiário. 

Para ajudar na minha reflexão final do estágio como professor estagiário, na 

última aula de EF entreguei aos alunos um questionário que estes tinham de preencher de 

forma anónima, de modo a que avaliassem a minha prestação enquanto professor, este 

por sua vez encontra-se no Dossier de Estágio, onde apresento os resultados e analise dos 

mesmos. 

Foi gratificante o reconhecimento dos alunos, quando estes afirmam que fui 

sempre pontual e tinha tudo preparado/organizado aquando do toque de entrada. 

Consideraram também que fui um professor exigente, tolerante e competente, 
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conseguindo assim manter sempre o respeito entre todos. Hoje em dia poucos são os 

alunos que dão elogios aos professores. 

Durante todo o processo de estágio, ambos os orientadores assumiram “um estilo 

de supervisão não-diretivo, caraterizado pelo desenvolvimento do autoconhecimento, a 

nível pessoal e profissional, em que o formando assume um papel ativo e é o centro do 

processo de formação, sendo que o formador apoio e ajuda a promover a reflexão e a 

resolução dos diversos problemas da prática de ensino que vão surgindo” (Onofre, 1996). 

Durante o ano letivo tive a oportunidade de gerir, com a máxima autonomia, o 

processo ensino-aprendizagem de 29 alunos. Nele ensinei, mas também aprendi muito a 

todos os níveis. Neste sentido, aprofundei ao máximo todos os conhecimentos que um 

professor deve ter para que assim os alunos conseguiam obter o melhor resultado. Saber 

qual o papel e funções que um professor deve manter perante a comunidade escolar foi 

uma das minhas principais preocupações. 

Uma vez que já conhecia a escola, este foi um aspeto que me ajudou bastante ao 

nível da integração, porque a maior parte dos professores já me tinham dado aulas e os 

restantes eram conhecidos. No entanto, todos eles se mostraram desde o início dispostos 

a ajudar-nos em tudo o que fosse preciso ao longo do ano. 

Ao iniciar o ano letivo, os professores têm que passar por determinados passos 

para construir o respetivo ano escolar. Parti da construção do planeamento anual, seguido 

a UD, e o respetivo planeamento anual, de modo a gerir o processo ensino-aprendizagem. 

Para ter sucesso na lecionação das aulas é necessário passar por todos estes pontos. 

Após finalizar o estágio, a minha formação não termina por aqui, porque um bom 

professor vai sempre em busca de novos conhecimentos de forma a atualizar-se sobre os 

novos conteúdos que vão surgindo nas diversas áreas. Um bom professor será um eterno 

aprendiz, para assim ter capacidade de inovação e investigação no âmbito da atividade 

educativa. 

Como professor de EF, e fazendo parte ativo da comunidade escolar, também 

tinha outras responsabilidades, como por exemplo: estar inserido no DE e nas diversas 

atividades que foram desenvolvidas durante o ano. 

Tive o privilégio de poder realizar o meu estágio numa das melhores escolas 

públicas do país. No que diz respeito às instalações estas foram alteradas recentemente o 

que quer dizer que estão novas e em boas condições. 

Um ponto importantíssimo foi ter realizado ao longo do estágio reuniões com a 

minha orientadora onde refleti e discuti sobre as minhas intervenções nas aulas. Com o 
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tempo fui melhorando as minhas intervenções tornando-me assim um melhor professor. 

Outro aspeto importante para essa melhoria foi as observações que fui realizando ao longo 

do ano aos meus colegas como a professores da escola. Fui vendo e aprendendo em 

intervenções diferentes das minhas e algumas delas ajudaram-me a intervir em algum 

momento das aulas lecionadas por mim. 

Concluindo e segundo Aranha (2004), uma das principais funções do professor de 

Educação Física é a de desenvolver no aluno capacidades físicas e cognitivas, 

modificando, também, atitudes e comportamentos social, de acordo com a nossa cultura 

(sociedade), cumprindo os objetivos estipulados pelo Ministro de Educação, promovendo 

a independência e autonomia dos alunos dos domínios psico-motor, cognitivos e 

sociocultural (sócio-afetivos). 

Em suma, tal como se adivinhava, foi um ano bastante trabalhoso, mas que se 

revelou compensador. E enriqueci os meus conhecimentos, sustentei os já existentes e 

comprovei e despertei a necessidade de continuar esta formação em busca de incrementar 

o meu desenvolvimento profissional. 

Durante este ano cimentei aquilo que já sabia e sentia: quero ser professor! 
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9. Anexos 

 

9.1. Folha de Registo de Observação aos Professores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Observações aos professores 

 

Observação nº:    Ao (à) professor(a):   T. Aula:  

Objetivo Específico: 

Ano/Turma:   Data:    Modalidade:  

 

Tempo Comportamento Segundos % 

   

Instrução: % 

Organização% 

Tempo Específico:% 

Tempo Não Específico:% 
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9.2. Folha de Registo de Observação aos Colegas de Estágio 

 

Prática Pedagógica Supervisionada 

 

Aula N.º:   Data:   Unidade Didática:    Ano/Turma:  

Professor:      Objetivo aula: 

 

Tempo I O TE TNE Observações 

      

      

      

      

 

Legenda: 

I - Instrução (transmissão de conhecimento) / O - Organização (organizar turma) / TE -

Tempo específico (atividade com os critérios êxito da aula) / TNE - Tempo não específico 

(atividade não relacionadas com os critérios êxito) 

 

Total:  

Instrução:     %  

Organização:     %     

Tempo Específico:    %  

Tempo Não Específico:   %:  

 

Avaliação: 

Parâmetros Pontuação Parâmetros Pontuação Parâmetros Pontuação 

1.º  4.º  7.º  

2.º  5.º  8.º  

3.º  6.º  9.º  

TOTAL PONTOS  10.º  

NOTA FINAL da PPS n.º   de 0 a 20 valores  

 

Observações / Estratégias usadas: 

______________________________________________________________________ 
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9.3. Questionário de Estudo de Turma 

 

1. Dados Pessoais 

 

Nome:______________________________ Idade: _______________________ 

Data de Nascimento: _____/_____/_______ Nacionalidade:______________________ 

Localidade: ______________ Morada: __________________________________ 

Como se caracteriza? 

Introvertido(a):____ Extrovertido(a):____ Nervoso(a):______Calmo(a): _____ 

Agressivo(a): _____ Triste:_____ Alegre:_____ Solidário(a):_____ Outro:____ 

Se outro, qual? __________________________________________________ 

Como se desloca para a escola? 

A pé:_____ Automóvel:_____ Autocarro:_____ Metro:_____ Motociclo:_____ 

Bicicleta:_____ 

Quanto tempo demora? ___________________________________________ 

 

2. Dados Encarregado de Educação 

 

Nome:_______________________________________________ Idade:______ 

Morada:_________________________________________________________ 

Grau de Parentesco:______________ Profissão:_________________________ 

Habilitações Literárias:_____________________________________________ 

  

3. Dados dos Pais 

 

Nome do Pai:________________________________________ Idade:______ 

Profissão:_________________________ Habilitações Literárias:___________ 

Morada: ________________________________________________________ 

Este questionário tem como objetivo a recolha de dados para a realização de um estudo-turma. 

O preenchimento deste questionário é individual e confidencial e pedimos que respondas com o máximo de 

sinceridade. 

Não existem respostas certas ou erradas, sendo a tua opinião sincera o que pretendemos. 

Agradecemos pela tua amabilidade em responder a todas as questões de forma cuidada e verdadeira. 
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Nome do Mãe:________________________________________ Idade:______ 

Profissão:_________________________ Habilitações Literárias:___________ 

Morada: ________________________________________________________ 

Estado Civil dos Pais: ______________________________________________ 

Número de irmãos:_____ Com quem vives:_____________________________ 

 

4. Relação Aluno-Escola 

 

Gosta da Escola? Sim_____ Não_____ 

Frequentou esta escola no ano letivo anterior? Sim_____ Não_____ 

Já reprovou alguma vez? Sim_____ Não_____ 

Se sim, quantos anos? _________________________ 

Qual a profissão que gostaria de ter no futuro? 

_______________________________________________________________ 

Disciplina que mais gosta? __________________________________________ 

Disciplina que menos gosta? ________________________________________ 

 

5. Dados relativos ao Estilo de vida 

 

 Prática Desportiva 

Qual a classificação obtida na disciplina de Educação Física no ano letivo anterior? 

______________________ 

Qual a modalidade que menos gosta? 

Natação:_____ Andebol:_____ Basquetebol:_____      Ginástica:_____ 

Atletismo:_____ Futebol:_____ Voleibol:_____ Badminton:_____ 

Outra:____ Se outra, qual? _______________________________________ 

Qual a modalidade que mais gosta? 

Natação:_____ Andebol:_____ Basquetebol:_____      Ginástica:_____ 

Atletismo:_____ Futebol:_____ Voleibol:_____ Badminton:_____ 

Outra:____ Se outra, qual? _______________________________________ 

Pratica alguma modalidade? Sim_____ Não_____ 

Se sim, qual? ____________________________________________________ 

Se sim, há quantos anos? ___________________________________________ 

Se sim, quantas horas por semana? ___________________________________ 
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Se sim, em que clube? _____________________________________________ 

É federado (a)? Sim_____ Não _____ 

Relativamente à sua higiene, no final da aula de educação física toma banho? 

Sim _____ Não _____ 

 

 Ocupação de tempos livres 

Onde costuma passar habitualmente o seu tempo livre? 

Casa:_____  Rua:_____  Café-bar:_____  Escola:____ 

Clube:_____  Casa de familiares:_____  Casa amigos:_____ 

Biblioteca:_____ outra:______ 

Se outra, qual? ___________________________________________________ 

 

 Hábitos alimentares e Bem-estar 

A que horas costuma levantar-se à semana durante o período de aulas? ______ 

A que horas costuma deitar-se à semana durante o período de aulas? ________ 

Que refeições faz por dia? 

Pequeno-almoço:_____ Lanche Manha:_____ Almoço:_____ 

Lanche-tarde:_____ Jantar:_____ Ceia:______ 

 

 Saúde 

Tem algum problema de saúde? Sim_____ Não _____ 

Se sim, qual (ais)? ________________________________________________ 

Toma algum medicamento durante o período de aulas? Sim_____ Não _____ 

Se sim, qual (ais)? ________________________________________________ 
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9.4. Questionário do Estudo Sociométrico 

 

Questionário de caraterização individual 

 

Nome:__________________________________________________________ 

Ano:_____ Turma:_____ Nº:_____ Data:____/____/_______ 

 

1. Escolha três colegas da sua turma com quem gostaria de formar equipa 

nas aulas de educação física? 

1. ____________________________________________________ 

2. ____________________________________________________ 

3. ____________________________________________________ 

 

2.  Escolha três colegas da sua turma com quem não gostaria de formar 

equipa nas aulas de educação física? 

1. ____________________________________________________ 

2. ____________________________________________________ 

3. ____________________________________________________ 

 

3. Escolha três colegas com quem gostaria de fazer um trabalho de grupo? 

1. ____________________________________________________ 

2. ____________________________________________________ 

3. ____________________________________________________ 

 

4. Escolha três colegas com quem não gostaria de fazer um trabalho de 

grupo? 

1. ____________________________________________________ 

2. ____________________________________________________ 

3. ____________________________________________________ 

 

 

Este questionário será absolutamente sigiloso (as suas respostas nunca serão divulgadas), pelo 

que deve responder com toda a sinceridade. Obrigado. 
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5. Escolha um colega da turma com quem gostaria de realizar exercícios a 

pares? 

1. _________________________________________________ 

 

6. Escolha um colega da turma com quem não gostaria de realizar 

exercícios a pares? 

1. __________________________________________________ 

 

7. Escolhe três colegas com quem sairias à noite? 

1. __________________________________________________ 

2. __________________________________________________ 

3. __________________________________________________ 

 

8. Escolhe três colegas com quem não sairias à noite? 

1. __________________________________________________ 

2. __________________________________________________ 

3. __________________________________________________ 
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9.5. Questionários aos Alunos no Final do Ano 

 

Como classificas as seguintes afirmações, relativamente ao professor: 

 

 Muito má Má Razoável Boa Muito boa 

Qualidade de transmissão da informação.      

Disponibilidade para esclarecer dúvidas.      

Colocação/Tom de voz utilizada.       

Postura na aula.      

 

 Sim Não 

Achas que o professor dominava todas as modalidades abordadas no 

decorrer do ano?  

  

 

Indica: Futebol Ginástic

a 

Andeb

ol 

Voleib

ol 

Natação Basqueteb

ol 

A modalidade que o professor dominava menos?       

A modalidade que o professor dominava mais?       

 

Na tua opinião, que aspetos pode o professor mudar para o seu futuro? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

N
u

n
ca

 

P
o
u

ca
s 

v
ez

es
 

À
s 

v
ez

es
 

M
u

it
a
s 

v
ez

es
 

S
em

p
re

 

O professor transmitiu as informações, das aulas, de forma clara, percetível e 

audível? 

     

O professor utilizou linguagem adequada nas aulas?      

O professor esteve disponível para esclarecer as dúvidas dos alunos no decorrer 

das aulas? 

     

O professor emitiu informações/correções na execução dos exercícios, durante 

as aulas? 

     

O professor fez correções individuais nas execuções dos exercícios?      

O professor fez correções coletivas nas execuções dos exercícios?      
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9.6. Questionário Ação de In(formação) 

 

Questionário 

 

1. Como classifica as seguintes afirmações, relativamente à ação de formação: 

                  1    2    3    4    5 

Achou pertinente o tema? Pouco                          Muito 

A informação foi transmitida de forma clara? Pouco insuficiente   

Tempo da preleção? Muito essencial 

A transmissão teórica foi a suficiente para poder ensiná-la? Fraco excelente 

Todas as suas dúvidas foram esclarecidas? Nada Totalmente 

 

2. Em relação à informação sobre Escalada: 

                  1    2    3    4    5 

A linguagem utilizada foi a adequada? Nada                         Totalmente 

Foi percetível todas as informações? Nada Totalmente   

O tema foi bem desenvolvimento/abordado? Fraco Excelente 

Dominava o tema? Nada Totalmente 

Todas as suas dúvidas foram esclarecidas? Nada Totalmente 

 

3. Em relação à parte prática: 

                   1    2    3    4    5 

Todos os conteúdos teóricos foram bem expostos na prática? Nada                         Totalmente 

Foi possível realizar todos os conteúdos fundamentais da 

escalada? 
Nada Totalmente 

Tempo da prática? Insuficiente Essencial 

A transmissão prática foi a suficiente para poder exercê-la?            Fraco Excelente 
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9.7. Unidade Didática 
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9.8. Plano de Aula 

 

Plano de Aula 

1 

Professor: André Filipe da Silva Miranda Nº 54735 

Data: 30/11/2016 Hora:  15:15 – 16:45 Ano Escolar 10.º Ano 

Aula nº 37 e 38 Turma  J Unidade Didática Natação 

N.º de Alunos: 29 Local/Instalações: Piscina T.H: 90’ 

Material: 29 Placas;  

 

Objetivos específicos: Função Didática: Conteúdos: 

-Domínio da técnica de bruços. 

- Domínio das técnicas alternadas (crol e 

costas) e partidas; 

1.ºTransmissão / Assimilação 

e Consolidação 

 Crol; 

 Costas; 

 Respiração; 

 Partidas; 

 Rolamento/cambalhota; 

 Bruços. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivos Operacionais 

Objetivo Operacional I/II e III 

Ação: Costas      Contexto: Individual 

Critérios de êxito:  

 Corpo em alinhamento horizontal; 

 Ação rítmica, sem paragens; 

 Olhar dirigido para cima; 

 Movimento da pernada desde bacia; 

Objetivo Operacional I/II e III 

Ação: Crol      Contexto: Individual 

Critérios de êxito:  

 Corpo em alinhamento horizontal; 

 Ação rítmica, sem paragens 

 Entrar na água com os MS em 1.ºlugar; 

 Partir em plano elevado; 

 Partir com MI fletidos. 

Objetivo Operacional II e III 

Ação: Bruços     Contexto: Individual 

Critérios de êxito: 

 Joelhos afastados à largura dos ombros; 

 Extensão e adução completa dos MI; 
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Tempo 
Sequência de 

tarefas 
Estratégias de Controlo/Organização 

4’ Instrução Inicial 

Alunos em frente ao professor, este alerta as regras de segurança. Professor 

faz referência ao objetivo específico da aula, bem como dos critérios de êxito 

pretendidos. No final, dá a indicação para a ativação geral. 
 

30’’ 
Transição/ 

Organização 

Após o professor ter explicado e mencionado qual a ativação geral, os alunos dividem-se para 

começar. 

7’ Ativação Geral 

Alunos divididos em pistas realizam exercícios transmitidos pelo professor.  

Na pista 1 os alunos realizam duas piscinas de golfinhos e duas de deslizes. 

Na pista 2/3 e 4 realizam duas piscinas de golfinhos, duas de parafuso, uma 

de sereia e uma com deslize com cambalhota.  

No final de cada duas piscinas realizam 5 respirações. 

 

Professor emite feedbacks ao aluno/turma/grupo.  

1’ 
Transição/ 

Organização 

Após o professor ter explicado e mencionado qual o 1º/2/3º objetivo operacional, os alunos 

dividem-se para começar o exercício. 

48’ 

1º Objetivo 

Operacional 

“Exercícios da 

pista 1” 

 Cada aluno com uma placa realiza técnica de crol, de seguida, executa o 

mesmo exercício mas retira a placa. 

 Cada aluno com uma placa à frente realiza técnica de costas, em cada 

duas pernadas realiza uma braçada. De seguida, realiza técnica de costas 

mas sem placa. 

 Alunos com ajuda do professor executam rolamento/viragem. 

 Alunos realizam as técnicas alternadas. Numa primeira fase realizam, 

duas piscinas costas com partida, de seguida, a chegada do formato da 

letra “T”, fazem uma contagem de braçadas necessárias para realizar a 

viragem. 

 Numa segunda fase realizam, partida de costas, um pequeno deslize, de 

seguida uma braçada para baixo e inicia a braçada. Executa 3 braçadas de 

costas, 3 braçadas de crol e realiza a cambalhota, assim ao longo da 

piscina. 

 Alunos realizam duas piscinas crol com partida, de seguida, a chegada do 

formato da letra “T”, fazem uma contagem de braçadas necessárias para 

realizar a viragem. 

 Numa segunda fase realizam, partida de costas, um pequeno deslize, de 

seguida uma braçada para baixo e inicia a braçada. Executa 3 braçadas de 

costas, 3 braçadas de crol e realiza a cambalhota, assim ao longo da 

piscina. 
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Professor emite feedbacks ao aluno/turma/grupo. 

48’ 

2º Objetivo 

Operacional 

“Exercícios da 

pista 2” 

 Alunos executam técnica de bruços, inicialmente com uma placa para 

ajudar realizam apenas a pernada, mantendo a placa sempre a frente, no 

entanto, enquanto estão a realizar o exercício também, iniciam a 

respiração. De seguida, realizam a braçada, com respiração e pernada.  

 Para finalizar realizam técnica de bruços completa. 

 Numa segunda parte da aula os alunos realizam, partida de costas, um 

pequeno deslize, de seguida uma braçada para baixo e inicia a braçada. 

Executa 3 braçadas de costas, 3 braçadas de crol e realiza a cambalhota, 

assim ao longo da piscina. 

 De seguida os alunos realizam 20/40 metros das técnicas alternadas (crol 

e costas), com partidas e viragem.  

 

Professor emite feedbacks ao aluno/turma/grupo. 

 

48’ 

3º Objetivo 

Operacional 

“Exercícios da 

pista 3 e 4” 

 Alunos executam técnica de bruços, inicialmente com uma placa para 

ajudar realizam apenas a pernada, mantendo a placa sempre a frente, no 

entanto, enquanto estão a realizar o exercício também, iniciam a 

respiração. De seguida, realizam a braçada, com respiração e pernada.  

 Para finalizar realizam técnica de bruços completo. 

 Numa segunda parte da aula os alunos realizam, 40 metros das técnicas 

alternadas (crol e costas), com partidas e viragem.  

 

Professor emite feedbacks ao aluno/turma/grupo. 
 

30’’ 
Transição/ 

Organização 
Chamada dos alunos para a instrução final. 

4’ Instrução Final 

Alunos à frente do professor, este faz uma breve revisão da aula, dos pontos 

fortes, fracos e do comportamento dos alunos. 

Faz referência ao conteúdo da aula seguinte. 
 

65’ Fim da aula 

 

 

Legenda:  

 Professor   

 Alunos  


