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Resumo  

 

O presente documento, denominado Relatório de Estágio, elaborado no âmbito 

do segundo ano de Mestrado do curso de Educação Física nos Ensinos Básico e 

Secundário, tem por base demonstrar todo o trabalho desenvolvido ao longo do estágio 

pedagógico, no Agrupamento de Escolas Diogo Cão. O atual relatório surge com a 

finalidade de projetar todo o ano enquanto professora estagiária, onde são narrados 

todos os pontos essenciais deste ano letivo de 2016/2017. Este ano surge como uma 

passagem do estatuto de aluna para o de professora, o que explica ser um ano cheio 

de novas experiências. Assim, neste relatório estão retratadas todas as experiências 

vividas, todas as dificuldades e estratégias utilizadas para as superar. Após concluir este 

ano de estágio, considero que o trabalho desenvolvido foi bastante enriquecedor para a 

minha formação, arriscando-me mesmo a dizer que foi dos anos de maior aprendizagem 

na minha formação académica e na vida também. Foram imensas as dificuldades 

encontradas no decorrer deste percurso, dificuldades que me ajudaram a crescer e a 

desenvolver como futura Professora de Educação Física. 

 

Palavras-chaves: Estágio Pedagógico; Educação Física; Motivação; Alunos. 
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Abstrat 

This document, called the Internship Report, prepared within the scope of the second 

year of Master's Degree in Physical Education in Basic and Secondary Education, is 

based on demonstrating all the work developed during the pedagogical stage in the 

“Agrupamento de Escolas  Diogo Cão”. The current report arises for the purpose of 

designing all year as a trainee teacher, where all the essential points of this academic 

year 2016/2017 are narrated. This year appears as a passage from student to teacher 

status, which explains why it is a year full of new experiences. So, in this report are 

portrayed all the experiences lived, all the difficulties and strategies used to overcome 

them. After completing this year of internship, I consider that the work developed was 

very enriching for my training, risking myself to say that it was the year of greater learning 

in my academic training and in life as well. The difficulties encountered during the course 

of this course were a lot , difficulties that helped me to grow and  to develop as a future 

Physical Education Teacher. 

 

Keywords: Pedagogical Stage; PE; Motivation; Students 
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Resumo  

O presente documento, intitulado de Relatório de Estágio, foi elaborado no 

âmbito da Unidade Curricular Seminário Interdisciplinar 1/2, do 1º e 2ºsemestres do 2º 

ciclo de estudos, correspondendo ao grau de Mestre no Ensino de Educação Física 

nos Ensinos Básico e Secundário da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro 

(UTAD).  

A realização do presente Relatório de Estágio é de extrema importância na 

medida em que possibilita o relato e uma análise reflexiva deste ano letivo. O Estágio 

Pedagógico decorreu no Agrupamento de Escolas Diogo Cão, na Região de Trás os 

Montes e Alto Douro, na cidade de Vila Real. Este estágio foi sempre acompanhado, 

supervisionado e orientado pela professora cooperante e pela professora orientadora 

Ágata Aranha da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro.  

Neste documento, serão apresentadas todas as estruturas que dizem respeito 

ao Relatório de Estágio pedagógico, bem como, todas as vivências, experiências, 

aprendizagens e dificuldades sentidas.   

O objetivo deste relatório é refletir sobre as atividades desenvolvidas ao longo 

do ano, realizando uma avaliação de todo o trabalho desenvolvido e os conhecimentos 

adquiridos. As principais competências profissionais a desenvolver enquanto 

professores estagiários são: o Planeamento, Realização e Avaliação. O conhecimento 

adquirido, as dificuldades sentidas e o impacto do estágio na realidade escolar, foram 

uma forma de refletir sobre o trabalho desenvolvido ao longo de todo o ano letivo. O 

professor ao refletir sobre os seus atos, consegue reajustar o ensino às necessidades 

do aluno, aperfeiçoando o processo de ensino-aprendizagem. O Estágio Pedagógico 

oferece uma oportunidade de aprendizagem e promove o desenvolvimento de 

competências profissionais e pessoais.   

  

PALAVRAS-CHAVE: Relatório de Estágio, análise reflexiva, estágio pedagógico, 

ensino-aprendizagem.   
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Introdução  

O presente trabalho, designado relatório de estágio pedagógico, decorreu no 

âmbito do Mestrado em Educação Física nos Ensinos Básico e Secundário, da 

Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, com vista à obtenção do grau de 

Mestre.   

O referido estágio pedagógico decorreu no Agrupamento de Escolas Diogo 

Cão. Durante 10 meses fui professora estagiária na escola, tendo comigo mais três 

Estagiários. Todo o estágio decorreu sobre a supervisão da professora cooperante, 

com o acompanhamento da professora orientadora Ágata Aranha.  

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

turma, 9ºA, que havia sido atribuída à professora cooperante. Assim sendo, todos os 

fundamentos relativos à conceção, planeamento, realização foram executados por 

mim, sob a permanente supervisão da orientadora cooperante.  

Segundo Canário (2001), considerando a necessidade e a importância da 

formação prática dos futuros professores, optamos por considerar o estágio, como um 

período inicial de aprendizagem prática, integrado com as disciplinas ao longo do 

curso, cuja responsabilidade é de tematizar e problematizar as experiências 

vivenciadas pelos alunos nas escolas-campo, com o objetivo de contribuir com a 

formação prática profissional dos futuros professores. Compreender o estágio 

curricular como um tempo destinado a um processo de ensino e de aprendizagem é 

reconhecer que, apesar da formação oferecida em sala de aula ser fundamental, só 

ela não é suficiente para formar e preparar os alunos para o pleno exercício da sua 

profissão. É necessária a inserção na realidade escolar para aprender com a prática 

dos profissionais com mais experiência.    

Segundo Almeida (1978), o relatório de estágio é também um elemento 

colaborador à avaliação do currículo. Ao abordar o estágio de um modo geral, tentou 

verificar a possível relação entre o estágio e a avaliação curricular, a partir da 

compreensão do estágio com um duplo efeito, em que, ao mesmo tempo, o aluno 

beneficia com o cumprimento do mesmo para conclusão do seu curso e para sua 

formação e a universidade, enquanto centro de formação, apropria-se das vivências 

do estágio dos seus alunos para corrigir sua trajetória curricular.  

Este documento é composto por um capítulo, que diz respeito ao estágio em 

si, a todo o percurso realizado e ainda toda a atividade desenvolvida. Nele faço 

referência à minha dimensão pessoal, à expetativa que tinha referente ao estágio, às 
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atividades de ensino e aprendizagem, às atividades de relação escola-meio, às 

atividades na escola, às tarefas de estágio de extensão à comunidade, às ações de 

formação frequentadas e às conclusões finais que retiro deste estágio pedagógico. 

Debruço-me sobre as aulas em si, a sua planificação, as dificuldades sentidas e as 

estratégias utilizadas. Decidi englobar a abordagem das práticas de ensino 

supervisionadas, das unidades didáticas e dos respetivos planos uma vez que, na 

minha opinião, tudo se interliga, e cada um destes parâmetros, não fariam sentido sem 

a existência dos restantes. Faço uma abordagem ao estudo de turma, à sua utilidade, 

à sua importância, na medida em que beneficiou o processo de ensino. Realço todas 

as atividades realizadas ao longo do ano letivo na escola. Abordo as tarefas de estágio 

estendidas à comunidade. No final, executo uma reflexão sobre todo o processo 

decorrido ao longo do meu estágio.  

Este documento é o culminar de vários meses de empenho e trabalho onde irá 

ser retratado o meu percurso ao longo do estágio. Neste documento constam todas as 

atividades desenvolvidas ao longo do estágio pedagógico, onde irão ser referidos os 

acontecimentos de maior relevo, que tiveram influência no meu processo de ensino 

aprendizagem.   

Em suma, o relatório de estágio pretende desenvolver a capacidade reflexiva, 

relacionar a teoria e a prática num contexto real de aprendizagem, refletir sobre as 

várias experiências e vivências adquiridas de modo a adquirir novos conhecimentos, 

contribuindo fortemente para o meu enriquecimento pessoal e profissional.   

 

2. Apresentação 

 

Neste ponto é feita uma breve apresentação da Estagiária e da sua entidade de 

Estágio.  

   

2.1. Apresentação da estagiária  

 

Eu, Ana Rita Coutinho Martins, nascida em 10 de Abril de 1987, natural de Vila 

Real.  

O meu percurso enquanto desportista começou desde cedo, aos 6 anos de idade 

comecei a minha carreira desportiva ao ser atleta de Futebol no Abambres Sport Club. 
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  Infelizmente em 1993, não era permitido as meninas jogarem juntamente com 

os meninos, então eu só podia treinar e não podia jogar.  

  Em 1999, fui convidada para integrar uma equipa de futsal sénior feminino e 

aceitei sem pensar duas vezes.  

Desde esse momento adquiri um gosto enorme pela modalidade. Dos 12 até a 

data sou praticante e treinadora da Modalidade. No federado represento e sou 

Treinadora da Equipa Feminina da ADCE Diogo Cão e sou também Treinadora e 

Jogadora da Equipa Universitária da AAUTAD.  

Contudo a minha primeira matrícula na UTAD foi no curso de Gestão.  

Devido ao facto de ter sido operada a uma hidrocefalia com 2 meses de vida, 

os médicos e a minha Neurologista sempre me frisou que nunca podia tirar este curso 

pelas limitações de vida que tinha.  

Em conversa com uma aluna de Desporto (2006), atleta como eu da equipa 

Universitária da UTAD informou-me que esta minha limitação de vida, não seria 

impeditiva de realmente tirar aquilo que eu realmente queria. Na mesma semana 

marquei reunião com o coordenador de curso de Desporto (Dr. Vasconcelos Raposo), 

para lhe expor a situação. Como era possível a transferência, na mesma semana 

abandonei a Licenciatura de Gestão e no fim do ano letivo 2006/2007 pedi 

transferência para a Licenciatura de Educação Física e Desporto Escolar.  

Escolhi a UTAD pela sua boa reputação, como uma das melhores 

universidades do país em Desporto, pelos seus docentes, pelas suas instalações e 

por ser Natural e residente na cidade de Vila Real.    

Todo este percurso revelou-se fulcral para o meu desenvolvimento pessoal e 

profissional. Este trajeto desportivo percorrido até hoje, associado ao gosto pelo 

ensino, resultaram na pessoa que sou hoje. Todas as experiências, os treinadores, 

professores, a família, transmitiram-me a bagagem necessária para enfrentar o futuro 

da melhor forma.  

Na UTAD licenciei-me em Educação Física e Desporto Escolar. Após a 

primeira etapa estar concluída, ingressei no 2º ciclo de estudos, o Mestrado do Ensino 

da Educação Física nos Ensinos Básico e Secundário, cumprindo desta forma os 

meus objetivos académicos a curto prazo. As minhas expetativas foram alcançadas 

tendo amealhado um vasto reportório de conhecimentos. O fato de residir na cidade 
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de Vila Real, proporcionou-me a oportunidade de obter outra formação complementar, 

que na minha opinião são fundamentais para o meu futuro.   

 

2.2. Apresentação da entidade de estágio  

  

O Agrupamento de Escolas Diogo Cão (adiante designado por AEDC), foi criado 

em 2003, passando a incluir o agrupamento horizontal “Do Alvão às Portas da Bila” e, 

posteriormente, o agrupamento horizontal “D. Dinis”, resultando num mega 

agrupamento. O AEDC é território educativo de intervenção prioritária desde 2009, 

tendo realizado contrato de autonomia no ano de 2012/13 e é escola de referência para 

a educação de alunos cegos e com baixa visão, assim como para a intervenção 

precoce na infância.  

3. Descrição  

  

“A principal função do professor de Educação Física é a de desenvolver no 

aluno capacidades físicas e cognitivas, modificando, também, atitudes e 

comportamento social, de acordo com a nossa cultura (sociedade), cumprindo os 

objetivos estipulados pelo Ministério de Educação, promovendo a independência e 

autonomia dos alunos nos domínios psico-motor, cognitivo e sociocultural” (Aranha, 

2004, p.1).  

Neste ponto do trabalho irei efetuar uma descrição sobre alguns aspetos 

evidentes ao longo do meu estágio no Agrupamento de Escolas Diogo Cão, no decorrer 

do ano letivo 2016/2017.  

Numa parte inicial encontra-se uma descrição sobre as expetativas e opções 

iniciais em relação ao estágio; de seguida, as tarefas de estágio de ensino-

aprendizagem onde se encontram desenvolvidas e justificadas as opções relacionadas 

com o planeamento, realização da prática de ensino supervisionada e avaliação.  

Desta forma, é fulcral para os professores estagiários demonstrarem a sua 

capacidade em contexto real da docência, e realizar uma introspeção acerca deste ano 

de estágio e das aprendizagens adquiridas, assim como das dificuldades vividas e 

estratégias tomadas para ultrapassar as mesmas.  
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3.1 Expetativas e opções iniciais em relação ao estágio curricular   

 

Findo o primeiro ano de mestrado, é chegada a reunião em que ficaremos a saber 

quais os nossos colegas de estágio e qual a escola em que vamos estagiar.  

À medida que o mês de setembro se aproximava, e consigo trazia o início do ano 

de estágio, aumentavam as expetativas e os receios.   

Desde criança, ser professora de E.F. sempre foi a profissão que desejei para mim, 

mas só agora, com o estágio, com a real experiência de ser professor, em contexto 

real, podia ter certeza disso. O meu maior receio, o pior dos meus medos, era chegar 

à triste conclusão de que afinal não era feliz em ser professora e que me havia 

enganado. Só quando se é professor se podem conhecer quais as reais dificuldades, 

a enorme responsabilidade, necessidade de alto nível de conhecimento, atingir os 

objetivos traçados, capacidade de compreender, motivar e chegar aos alunos, e tantas 

outras exigências do “ser professora”.   

Relativamente às expectativas referentes ao estágio pedagógico, previa a oferta 

do maior número de experiências que me permitissem enfrentar o seguimento da 

minha experiência profissional, ansiava o contato com as turmas, e comunidade 

escolar, ambicionava transmitir todos os saberes que fui adquirindo, as tarefas 

complementares à prática pedagógica.  

Pensar nas dificuldades que poderia ter, nas estratégias que deveria aplicar em 

diferentes situações e nas soluções que deveria alcançar, foram algumas das questões 

que me deixaram bastante inquieta.  

Preocupava-me, principalmente, as modalidades que teria de lecionar, uma vez 

que existem modalidades que durante a minha formação académica não desenvolvi, e 

nas quais teria de pessoalmente fazer um estudo intensivo de forma a melhorar a 

preparação e lecionação das minhas aulas.  

Apesar de tantas preocupações, ansiedades e até medos, a curiosidade das 

experiências que ia viver, das reflexões e conclusões que ia tirar, do trabalho que seria 

capaz ou não de desenvolver, da evolução que observaria nos meus alunos, e de 

tantas outras situações que poderiam ou não acontecer, tudo isso fez com que esta 

etapa se tornasse na aventura que desejava viver.  

Em suma estava ansiosa para os novos desafios e pôr em ação todos os 

conhecimentos adquiridos ao longo do percurso escolar. Queria sentir as sensações 

de ser professor.   
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Em relação à minha orientadora escolhida por mim na UTAD, Professora Doutora 

Ágata Aranha, esperava que desenvolvesse um ambiente que fosse favorável à minha 

aprendizagem e desenvolvimento como futura professora. Que através da sua análise, 

criticasse aspetos que fossem relevantes para a minha evolução e transformação 

como professora.  

 

4. Tarefas de estágio de ensino-aprendizagem   

  

“É fundamental que o Estágio pedagógico contemple a reflexão, como forma de 

responder às distintas exigências da profissão docente, contribuindo para o 

desenvolvimento de estratégias através das quais os Estagiários possam desenvolver 

comportamentos intencionais e conscientes.” (Gonçalves, 2010, p.28).  

  

Neste ponto serão apresentadas três grandes dimensões do EP, que são o 

planeamento, as estratégias de ensino e a avaliação. Estas dimensões exigem um 

enorme caráter reflexivo, pois delas depende todo o processo de ensino-

aprendizagem. 

 

4.1. Integração na Escola  

  

Como era esperado, aguardava com grande ansiedade este dia, mas também 

com grande nervosismo e timidez. O primeiro contato com a escola, foi no dia 16 de 

Setembro de 2016, encontrei-me com a Orientadora da escola, bem como com os 3 

colegas de Estágio que me puseram logo à vontade. Ambos receberam-me de forma 

respeitosa e atenciosa promovendo uma relação de afetividade positiva. 

Apresentaram-me as instalações da escola, o seu funcionamento, alguns auxiliares de 

educação, principalmente os responsáveis pela manutenção do pavilhão desportivo, 

que eram aqueles com quem iria privar frequentemente.   

Numa fase inicial, a professora cooperante foi uma pessoa importante para a 

minha integração social na escola para que conhecesse não só os espaços da 

instituição, mas também as pessoas que nela trabalhavam, professores e funcionários.   

Desde o início do ano fui visto como uma professora por toda a comunidade 

escolar. Todo o grupo de EF, foi importante na minha integração, pondo-me à vontade 
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em todas as reuniões de grupo, dando-me voz ativa. Sempre disponíveis para 

qualquer ajuda.  

A participação nas reuniões de departamento e conselhos de turma foi mais 

um momento de aprendizagem, em que era permitido dar a minha opinião, não sendo 

apenas um espetador, onde todos os professores tratavam-me como um colega, o que 

fez com que desde logo perdesse a timidez.  

Parte da minha integração na escola foi feita na sala dos professores, 

instalação esta, onde me sentia menos à vontade, pois enquanto estudante era um 

local restrito aos professores. Este foi um local onde me permitiu conhecer novos 

professores, partilhar conhecimentos e mais um local de trabalho onde poderia expor 

as minhas dúvidas a outros docentes.   

Ao perceber as vastas funções que o professor desempenha, as suas ações 

não se verificam apenas em sala de aula. Procurei sempre ter um papel ativo na 

escola, criando laços com a comunidade escolar. Para além da relação profissional 

com os outros docentes, também participei em momentos de convívio e lazer (almoço 

de Natal, final de ano e almoço do grupo de EF), para fortalecer os laços de afetividade 

entre os mesmos.   

Na escola onde realizei este estágio, encontrei um ambiente proporcionador 

de uma fácil adaptação. Nesta escola não encarada como uma simples estagiária, 

mas sim como uma professora. Desta forma, sentia-me bem na escola que me tinha 

acolhido o que foi fundamental para que desenvolvesse um bom trabalho.   

 

4.2. Planeamento  

  

Segundo Aranha (2005), o professor assume a responsabilidade da direção, 

da sistematização e da estruturação dos conteúdos e das estratégias de ensino a 

utilizar.   

Posto isto, deve-se por isso planear e estruturar o ano letivo para que não hajam 

problemas no processo de ensino.  

Segundo Luckesi (1990), “O planeamento como ato político, será dinâmico e 

constante, pois estará adaptado a uma constante tomada de decisão. Não 

necessariamente deverá ser registado em documento escrito. Poderá tão-somente ser 

assumido como uma decisão e permanecer na memória viva como um guia de ação. 
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Aliás, só como memória viva ele faz sentido. Papéis e formulários são simplesmente 

mecanismos de registo e fixação gráfica do decidido.”  

Considerando os autores, entende-se que o planeamento é um processo de 

reflexão, racionalização, organização e coordenação da ação do docente, onde não 

pode ser um documento rígido e absoluto, pois pode sofrer alterações e modificações, 

face às condições reais do contexto escolar.  

O planeamento anual do grupo de EF, foi definido na primeira reunião do grupo, 

onde foram debatidos e esclarecidos vários parâmetros: as regras da educação física, 

critérios de avaliação e a própria planificação. Ao longo destes dias foram realizadas 

várias reuniões de grupo de EF onde foram abordados outros aspetos: o plano anual 

de atividades, regulamentos da educação física, grelhas de avaliações, professores 

disponíveis para o DE, critérios de avaliação e critérios de classificação. No início do 

ano também foi realizada uma reunião com os docentes da turma que lecionei, o 9º A. 

Os docentes foram apresentados, e foram apresentados verbalmente os alunos, foi 

comunicado aos docentes quem era o delegado e subdelegado da turma e foram 

abordados os temas a serem falados na reunião com os encarregados de educação.   

O planeamento da minha ação como professora processou-se em três níveis: 

o planeamento anual, planeamento das unidades didáticas e planeamento de cada 

aula. O planeamento dos três níveis foi-se construindo do mais geral (planeamento 

anual) para o mais específico (planeamento da aula) estando por isso, interligados e 

realizados numa sequência lógica de ensino.  

Executar o planeamento não foi uma tarefa fácil, foi necessário pesquisar, 

trocar ideias com a professora cooperante e os restantes professores de EF, refletir 

sobre o que era o melhor para o processo de ensino-aprendizagem. Graças a este 

processo, ao serem encontrados os problemas, era encontrada a sua solução, 

tornando-se uma mais-valia para a minha aprendizagem enquanto professora.   

Inicialmente senti-me um pouco perdida, mas ao longo do tempo e com a 

experiência que fui adquirindo ao longo do ano, fui melhorando sempre que era 

necessário realizar um novo planeamento.   

Posto isto, na minha opinião vinha a etapa mais importante de todas, conhecer 

os meus alunos. A ansiedade e curiosidade eram enormes. Na primeira aula como 

professora estagiária, apresentei-me na presença da professora coorientadora. 

Individualmente, cada aluno fez a sua apresentação. Foram apresentadas as regras 

da disciplina de EF e foram apresentados os critérios de avaliação.   
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Nas primeiras aulas, foram realizadas avaliações diagnosticas de modo a 

conhecer o nível dos alunos. Após esta etapa foi possível realizar uma planificação 

inicial do processo de ensino.   

Só através deste conhecimento inicial foi possível planificar as UD’s, as aulas, bem 

como todo o processo inerente ao ensino.   

 

4.3. Unidades Didáticas (UD)   

  

O autor Carvalho (1969), utiliza a expressão “Ensino por Unidades Didáticas”, 

no uso da palavra didática para garantir o significado desse campo de conhecimento, 

o ato de ensinar, para designar o papel do professor na direção das atividades de 

aprendizagem desenvolvidas pelos alunos, por meio do ensino organizado em 

unidade matéria.   

A UD é um documento orientador, de cada modalidade a ser abordada. É 

composta pelos conteúdos que serão lecionados em cada aula, deve ser seguida uma 

sequência lógica por ordem crescente de complexidade e dar mais ênfase aos 

conteúdos que os alunos sentem mais dificuldades.   

A elaboração das UD’s eram baseadas na calendarização definida pelo grupo 

disciplinar.  

Ao ter dúvidas na construção das UD’s eram realizados momentos de 

esclarecimentos de dúvidas, com troca de opiniões com a orientadora. Seguidamente, 

eram elaboradas as UD’s, e posteriormente entregues à orientadora na primeira aula 

quando iniciávamos a UD. Após a entrega e primeira análise da orientadora, eram 

referidos alguns aspetos a melhorar, se necessário, de forma a não haver nenhum 

problema na sua lecionação.   

Depois de me apresentado o plano anual da turma A do 9.º ano, foi-me solicitado 

que lecionasse aulas das unidades didáticas de Voleibol, Andebol, Basquetebol, 

Natação e Futsal. 

A partir daí, iniciei a elaboração das unidades didáticas, documento que permite 

ao professor organizar de modo sistemático o conhecimento a transmitir aos alunos.  

  Este tipo de documento não pode, nem deve, ser visto como algo imutável, mas 

sim flexível e que deverá ser ajustado em função dos problemas colocados no contexto 

de aula.  
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A elaboração das unidades didáticas reveste-se de importância, uma vez que é 

através destas que o professor elabora um planeamento específico do processo ensino-

aprendizagem das diversas modalidades a lecionar durante o ano letivo.  

 Cada unidade didática é iniciada com uma breve história da modalidade, a sua 

introdução em Portugal e, ainda, a sua introdução como desporto olímpico.  

No terminar de cada unidade didática temos uma reflexão que funciona como 

um balanço de toda a prestação que envolveu o processo de ensino- aprendizagem da 

unidade didática. 

As UD’s que mais dificuldades me criaram foi a natação. Devido à menor 

familiaridade com esta modalidade e pouca experiência profissional no ensino destas.   

Na modalidade de Voleibol senti algumas dificuldades na elaboração da 

planificação da UD, na escolha de exercícios a aplicar ao nível dos alunos. Após algum 

estudo e uma troca de opiniões com a orientadora, dissiparam-se a maioria das 

dúvidas.  

Na modalidade de natação tive algumas dificuldades na escolha dos conteúdos 

a abordar ao nível dos alunos, mas após realizar a avaliação diagnostica e estudar um 

pouco a modalidade e haver um esclarecimento de dúvidas com a professora 

orientadora reduziram-se as minhas dúvidas. Outro aspeto que dificultou um pouco a 

planificação desta modalidade foi o fato de tentar lecionar todos os conteúdos no 

pouco tempo disponível para a lecionação desta modalidade.   

As restantes UD’s também requereram bastante trabalho e empenho para 

cumprir o planeamento.   

Todas as reflexões feitas após lecionar o conjunto de aulas que constituem a 

UD foram essenciais, para correção de erros e manutenção da aprendizagem. Assim, 

refiro com toda a certeza, o benefício da construção das UD, tanto para orientação do 

professor como para estudo e reflexão dos conteúdos a aplicar aos alunos.  

Na minha opinião esta foi a tarefa de ensino mais complicada, onde foi preciso 

um período de estudo, investigação e reflexão. As unidades didáticas eram realizadas 

antes da lecionação das mesmas, com o auxílio e aprovação da orientadora da escola. 

Para superar estas dificuldades foi necessário um esforço maior. A ajuda da 

professora orientadora foi crucial, transmitindo toda a sua experiência, facilitando esta 

etapa.   
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A realização das UD’s foi um grande momento de aprendizagem, onde pude 

pôr em prática os meus conhecimentos e partilhar ideias com outros docentes.   

 

4.4. Planos de Aula (PA)  

  

Segundo Takahashi, R.T.; Fernandes, M.F.P. (2004), o plano de aula (PA) 

consiste na organização de conteúdos orientando procedimentos que circunscrevem 

e antecipam possíveis resultados. Apresenta também a função de facilitar a avaliação 

diagnóstica do trabalho conjunto do professor e dos alunos. Os objetivos devem ser 

formulados de forma clara, dos mais simples para os mais complexos, de maneira 

concreta e prática, mantendo uma sequência lógica e assegurando a inter-relação 

entre os mesmos.   

No que diz respeito ao planeamento, os planos de aula eram a última etapa a 

realizar. Os PA são uma antevisão das atividades a realizar em cada aula. Como foi 

descrito acima, os objetivos devem ser formulados mantendo uma sequência lógica. 

Na elaboração dos PA devemos ter em conta os melhores exercícios para cada 

conteúdo, do mais simples para o mais complexo. Tendo em conta o nível de 

desempenho dos alunos, o espaço disponível e o material existente na escola. De 

forma a haver uma evolução das suas capacidades físicas.   

Apesar do PA ser um documento, onde estão descritos os exercícios, 

conteúdos e as estratégias que irão ser abordados é importante não esquecer, que 

não passa de um  

“Plano” que pode ser alterado mediante as circunstâncias em cada momento da aula.  

No PA consta aquilo que intencionamos que seja realizado, mas nem sempre 

a aula corre como queremos e têm que ser feitas alterações ao PA, de forma a 

proporcionar as melhores condições possíveis ao processo de ensino-aprendizagem. 

Tudo depende das situações específicas que se “criam” no espaço de aula que, como 

se sabe, é marcado pela imprevisibilidade. Embora o plano construído fosse um guia, 

foi necessário estar sempre preparado para agir e lidar com imprevistos, da melhor 

forma possível. Acho que consegui, ao longo de todo o ano, dentro das limitações, 

adotar as estratégias mais adequadas à medida que iam surgindo estas situações de 

imprevisto, existindo agora a consciência de se estar preparado para qualquer 

situação.  

Na elaboração dos PA tentei sempre que respeitasse a sequência lógica de 

conteúdos da unidade didática. Podendo realizar alterações a qualquer momento.  
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O balanço final executado depois de lecionar as aulas foi importante para 

perceber as diferenças entre aquilo que era espectável realizar e o que foi feito na 

realidade. As estratégias que melhor se adequaram naquele momento e os conteúdos 

abordados, de forma a haver um ajuste no planeamento das aulas seguintes.   

Na figura seguinte é apresentado um resumo de como deve ser executado um 

PA.  

 

Figura 1- Plano de aula 

 

A construção dos planos de aula é sem dúvida essencial e uma mais-valia à prática 

docente. Os PA, ao longo de todo o ano letivo, e a partilha de conhecimentos da 

professora coorientadora na elaboração dos mesmos, foram um bem fulcral para a 

minha prática e para a melhor formação profissional possível.  

 

5. Práticas de Ensino Supervisionada  

 

 Para uma melhor compreensão das disciplinas práticas de ensino e estágio 

supervisionado é necessário observar a conceção pedagógica que possivelmente 

esteve implícita ao se formar professores e treina-los por meio de atividades práticas 

(Almeida, 2008).  
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 A observação é uma capacidade essencial a qualquer professor ou treinador. 

Ela permite identificar prestações menos eficazes, e, consequentemente, melhorar essa 

atividade. É neste contexto que a observação é largamente utilizada no apoio à 

formação de professores (Aranha,2007). 

A Prática de Ensino Supervisionada (PES) constitui um papel fulcral e de extrema 

importância na minha formação, enquanto professora estagiária.  

O desempenho desta função no estágio, permite-me duas grandes vantagens, no 

que concerne a dois papéis distintos desempenhados: observadora e observada. Ao 

observar as aulas dos colegas de estágio, melhoro as capacidades de observação e de 

caraterização das atividades que estão a decorrer. Já no papel de observada, obtenho 

feedbacks do colega sobre os aspetos positivos e negativos da aula, bem como os 

aspetos a melhorar de modo a que a aula cumpra os requisitos de uma aula bem- 

sucedida.  

Em concordância com os critérios de estágio pedagógico existentes na Universidade 

de Trás – os – Montes e Alto Douro, pelo departamento de Desporto, foram feitas, 45 

observações às aulas da Professora Orientadora da Escola e 45 observações a cada 

colega Estagiário. 

Assim, as PES realizadas foram baseadas na observação das aulas lecionadas 

pelos colegas estagiários do núcleo, realizando a cada um deles a observação de 15 

aulas de 90 minutos, segundo o Sistema de Observação de Gestão do Tempo de Aula 

proposto por Aranha A. (2007).  

Numa fase inicial é feito um registo anedótico em ordem ao tempo, com as seguintes 

categorias e respetiva descrição do que o professor realiza:  

 - Instrução: período durante o qual o professor dá informação relacionada com os 

objetivos de aprendizagem, fazendo referência às componentes criticas do gesto 

técnico ou da técnica;  

 - Organização: período durante o qual o professor organiza ou informa o modo como 

vai decorrer a aula, explica ou faz a descrição do exercício ou tarefa e período durante 

o qual os alunos montam e desmontam o material necessário para o decorrer da aula; 

- Transição: período durante o qual os alunos transitam de uma atividade para outra 

atividade; deslocam-se para junto do professor após uma determinada atividade ou 

deslocam para o local onde se vai realizar uma tarefa ou exercício;  
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  - Tempo de empenhamento motor específico: período durante o qual os alunos 

realizam atividades relacionadas com os objetivos de aprendizagem da aula;  

  Tempo de empenhamento motor não específico: período durante o qual os alunos 

estão em atividade motora geral, isto é, os exercícios que realizam não está relacionado 

com os objetivos de aprendizagem da aula. 

A observação é uma capacidade essencial a qualquer professor ou treinador. Ela 

é tão importante na análise e avaliação das prestações dos alunos ou atletas, como 

na da própria atividade do professor. Ela permite identificar prestações menos 

eficazes, e, consequentemente, melhorar essa atividade. É neste contexto que a 

observação é largamente utilizada no apoio à formação de professores Aranha (2007).   

Uma vez que nesta escola era o único professor estagiário, tive a oportunidade de 

observar as aulas, tanto da minha orientadora, como também, de outros professores. 

Quando solicitei a observação das suas aulas, estes mostraram-se disponíveis.   

Cumpri os parâmetros estipulados para a avaliação, nomeadamente as quarenta 

e cinco aulas dos professores de EF, e as vinte aulas da professora orientadora, nas 

quais observei estratégias, e exercícios que me permitissem também por em prática 

na minha turma. Procurei seguir os bons exemplos dos professores mais experientes. 

Essas observações foram importantes na aprendizagem e aperfeiçoamento das 

capacidades educativas. A relação entre professores titulares mais experientes e 

professores estagiários é muito importante, para haver uma transferência de 

conhecimentos.   

A orientadora cooperante observou todas as minhas aulas. No final da maioria das 

aulas, eu e a professora realizávamos um balanço, onde a professora transmitia os 

seus feedbacks para eu melhorar o meu desempenho enquanto professor. Efetuava 

também uma avaliação de cada plano de aula.   

Na figura seguinte é explicado resumidamente o objetivo da PES.  
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Figura 2- Prática Ensino Supervisionada 

 

6. Atividades de Participação na Vida da Escola  

 

6.1. Desporto Escolar (DE)  

  

 Como Professores estagiários ficamos responsáveis pelo Ténis de Mesa no 

Desporto Escolar, visto que a nossa Orientadora de Estágio era a Docente Responsável 

por esta modalidade.  

Segundo o decreto-lei n.º 95/91, de 26 de fevereiro, Artigo 5º, define “Desporto 

Escolar é (…) o conjunto de práticas lúdico-desportivas e de formação com objeto 

desportivo, desenvolvidas como complemento curricular e de ocupação dos tempos 

livres, num regime de liberdade de participação e de escolha, integradas no plano de 

atividade da escola e coordenadas no âmbito do sistema educativo”.  

Como consta no programa do DE, segundo o Ministério da Educação, o seu 

objetivo é “aprofundar as condições para a prática desportiva regular em meio escolar, 

como estratégia de promoção do sucesso educativo e de estilos de vida saudáveis. 

Pretende-se criar condições para o alargamento gradual da oferta de atividades físicas 

e desportivas, de caráter formal e não formal, a todos os alunos abrangidos pela 

escolaridade obrigatória.”  

Inicialmente começamos por elaborar um cartaz para anunciar aos alunos a 

abertura do Desporto Escolar de Ténis de mesa. Com isto pretendemos a inscrição dos 
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alunos no Desporto Escolar, mas contamos também com a colaboração dos restantes 

professores do departamento de desporto para divulgar a informação aos alunos. 

Fomos nós os responsáveis pelos treinos do Desporto Escolar. Por montar e 

desmontar as mesas e arrumar o material. Quando os alunos tinham torneio ao fim de 

semana íamos com eles sempre acompanhados pela nossa Orientadora Paula Liberal. 

Os treinos realizam-se às terças e quartas-feiras no polivalente da Escola. Às 

terças-feiras entre as 13h20m e as 14h:05m e às quintas-feiras entre as 13h:20m e as 

14h:50m.  

Para além de orientar os treinos, era também da nossa responsabilidade apontar 

as presença. Também as convocatórias dos alunos ficavam a nosso encargo. Penso 

que é importante referir que as condições disponíveis para estes treinos não eram as 

melhores, sendo do nosso encargo a montagem de mesas para estes mesmo treinos. 

Os encontros dos jogos do desporto escolar realizados ao longo do período 

foram realizados em Lamego, Valpaços e Sabrosa. 

 

6.2. Corta Mato  

 

Enquadramento 

No dia 09 de Novembro de 2016, realizou-se a atividade do Corta Mato. 

Esta atividade está inserida nas atividades de período do programa escolar e 

decorreu no contexto externo à escola de intervenção onde eu auxiliei nas tarefas 

destinadas ao corpo docente do departamento de Educação Física. Esta diz respeito a 

uma prova de corta mato interescolar, com a presença de quatro escolas de Vila Real. 

Neste balanço refiro-me ao modo como a atividade decorreu desde o momento 

da divulgação até ao final da atividade. Faço também algumas propostas de 

aperfeiçoamento para provas que se possam realizar no futuro. 

Tendo como alunos alvo os alunos do 2.º e 3.º ciclo. Os objetivos foram os de 

contribuir para o desenvolvimento do Atletismo em geral e do Corta-Mato (prova de 

resistência) em particular, assim como proceder ao apuramento dos melhores alunos, 

de modo a representarem a escola na fase regional. 
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Recursos Temporais  

 

O Corta Mato realizou-se no dia 09 de Novembro de 2016 – Atividades do período 

– com início às 9:30 e encerramento às 13:30.  

 

Materiais  

 

Relativamente aos recursos materiais, estes foram suficientes para o desenrolar da 

atividade. Foram necessários autocarros para transportar os alunos até ao local da 

atividade bem como os dorsais a aplicar a cada aluno antes do início da prova. Para 

além disto, os alunos fizeram-se acompanhar de equipamento adequado para a 

atividade (roupa e calçado desportivo). 

 

Humanos  

 

Para a realização desta prova foram necessários 6 professores do Departamento de 

Educação Física, 4 estagiários de Educação Física e os militares do Regimento de 

Infantaria 13 de Vila Real. Com o desdobramento dos membros da organização, dos 

colegas estagiários e dos professores que estiveram presentes, todas as tarefas foram 

cumpridas. 

 

Metodologia  

 

As inscrições foram recolhidas pelos professores de Educação Física, durante as 

aulas de Educação Física. Para esse efeito, foram elaboradas fichas de inscrição a ser 

distribuídas pelos professores de Educação Física nas respetivas aulas.  

 

Estratégias de Atuação a Salientar  

 

As inscrições dos alunos nas atividades foram permitidas até ao dia anterior à 

atividade de forma a permitir uma maior adesão à mesma, tendo sido algumas 

inscrições entregues no último dia momentos antes da realização da prova.  
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No dia da Prova todos os participantes foram encaminhados para o ginásio da 

Escola de forma a confirmar as inscrições dando-lhes os respetivos dorsais.  

 

Conclusões Finais e Propostas Futuras  

Considerámos que a competição aliada ao seu aspeto lúdico constitui uma 

estratégia bastante interessante para promover uma modalidade que não se encontra 

enraizada na escola. Para além dos bons momentos proporcionados, esta prova serviu 

também para os alunos melhorarem o conhecimento acerca do corta mato, assim como 

constatar a exigência em termos físicos que provas deste tipo apresentam 

nomeadamente o piso enlameado e as condições climatéricas adversas. Não tenho 

dúvidas que os participantes saíram desta atividade com mais conhecimentos acerca 

da prova, e com outro grau de interesse sobre a modalidade e a sua prática.  

Toda a montagem da logística (zona de partida, circuito, zona de chegada, sistema 

de som, etc) foi realizada pelos militares do Regimento de Infantaria 13.  

Todo o processo de organização anterior à atividade (especialmente as inscrições) 

poderia ter sido efetuada com maior antecedência de modo a facilitar a organização do 

evento. Também os dorsais deveriam ter sido confirmados e atribuídos com maior 

antecedência por parte dos professores da escola pois, no dia anterior ao evento, nós 

(professores estagiários) deparamo-nos com falta de dorsais atribuídos aos alunos, e 

tivemos a tratar do assunto. Porém, e apesar deste contratempo temporal a organização 

do departamento permitiu que toda a atividade se processasse de forma organizada, 

dinâmica e interativa resultando no sucesso e cumprimento dos objetivos propostos. 

 

6.3. Mega Sprinter - Fase Escolar 

 

 A fase escolar do Mega Sprinter, destinada a alunos do 2.º e 3.º ciclo, decorreu 

no dia 3 de Março de 2017. Os objetivos de mais esta atividade foram os de contribuir 

para o desenvolvimento do Atletismo em geral e das provas de velocidade em particular, 

proceder ao apuramento dos melhores alunos para representarem a escola. (Grelha em 

anexo). 

 

 6.4.Jogo Professoras versus Funcionárias  

 

  No dia da Diogo Cão, ou seja, 03 de Junho de 2017, decorreu jogo de futsal entre 

professoras e funcionárias, destinado a professoras funcionárias da Escola. Os 
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objetivos desta atividade foram os de proporcionar o convívio entre toda a comunidade 

escolar, promover o espírito desportivo, a noção de equipa e de fair play. 

 

6.5.Acessória á Direção de Turma  

 

Uma vez que professora orientadora, Paula Liberal, assume o cargo de direção 

de turma do 9ºB no presente ano letivo, o núcleo de estágio participou ativamente na 

assessoria à direção de turma. Nesse sentido, os estagiários auxiliam a professora nas 

tarefas que lhes são permitidas, pois, uma vez que este cargo engloba documentos e 

informações confidenciais, não nos é permitido executar nem presenciar certas 

tarefas/reuniões.  

Ao longo deste Ano de estágio, executamos diversas tarefas no que diz respeito 

à direção de turma. Inicialmente começamos por atualizar os dados relativos ao 

preenchimento da ficha sócio biográfica, ficha esta que tinha sido aplicada pela 

professora no ano letivo anterior uma vez que esta turma já tinha a professora Paula 

Liberal como diretora de turma. 

Foi apresentado na primeira reunião do conselho de turma estes dados 

caraterísticos da turma, com o intuito de dar a conhecer aos professores pertencentes 

ao conselho de turma do 9ºB as situações sociais e familiares nas quais os alunos se 

encontram.  

Na reunião do conselho de turma na qual a orientadora assume a função de 

presidente da reunião, os estagiários estiveram presentes, auxiliando em todas as 

tarefas necessárias.  

Nas reuniões de conselho de turma também ficaram definidos os alunos 

destinados ao apoio ao estudo. Para tal, existe uma ficha de registo onde são 

assinalados quais os alunos destinados, qual a disciplina à qual o aluno carece de apoio 

e se é autorizado pelos encarregados de educação a participar nos apoios referidos.   

Para receber os encarregados de educação existe uma hora definida que consta 

no horário da orientadora (sexta-feira das 09:00h às 10:00h). Esta hora é destinada para 

tratar de assuntos relacionados com a direção de turma e para eventuais reuniões com 

os encarregados de educação. Neste horário, os estagiários estão sempre presentes, 

auxiliando a diretora de turma em todas as tarefas nas quais lhes é permitido participar, 

como marcações de faltas e respetiva justificação no programa alunos. Para além disto, 
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também colaboramos com a orientadora na inserção de notas finais dos alunos no 

mesmo programa alunos.  

Verificamos assim que este cargo acarreta um trabalho árduo, tendo um diretor 

de turma de realizar diversas funções. Desta forma, para se ser diretor de turma é 

necessário ter um sentido de responsabilidade apurado e uma vontade enorme de 

acompanhar os alunos, tratando-os individualmente e acompanhando-os todos os dias, 

assim como a professora Paula Liberal faz. 

 

7. Ações de informação realizadas 

 

No dia 9 de Maio de 2017 o Núcleo de Estágio deu uma ação de informação na 

Escola com o tema Desporto Adaptado, onde se privilegiaram os Desportos, Futsal para 

cegos e Voleibol Sentado.  

Foi um tema bastante interessante, pois está relacionado com aquilo que é ser 

professora e treinadora. Dando bastantes conselhos de forma a reduzir comportamentos 

desviantes nos alunos e atletas.   

 

8. Tarefas de Estagio de Relação Escola-Meio  

  

8.1. Estudo de Turma (ET)  

 

É importante qualquer professor ter o máximo de informação possível sobre os 

alunos e as turmas que leciona. Para tal, é necessário realizar um estudo de turma 

para ficar a conhecer melhor os seus alunos dentro e fora da sala de aula. As suas 

atitudes e comportamentos. Assim, descortinando e elaborando estratégias 

educativas que facilitem não só a intervenção pedagógica, mas que também possibilite 

uma melhor aprendizagem dos alunos, ajustando o ensino às condições reais dos 

estudantes.  

Segundo (Gomez, Flores & Jimenez, cit. por Araújo, Pinto, Lopes, Nogueira, 

Pinto, 2008), o objetivo geral de um estudo de caso é “explorar, descrever, explicar, 

avaliar e/ou transformar”. Posto isto, o presente estudo tem como objetivo principal a 

caracterização da turma 9º A, turma que me foi atribuída para lecionar. Identificar 

características específicas dos alunos a ter em conta no processo de ensino 
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aprendizagem, isto para a melhoria da eficácia da resposta educativa. Após explorar, 

descrever, explicar e avaliar os dados recolhidos junto da amostra, o próximo passo é 

transformar, ou seja, traçar algumas estratégias gerais de intervenção com o intuito de 

melhorar as suas relações interpessoais e de tornar o processo de ensino-

aprendizagem mais eficaz.  

O estudo de turma realizado, pretendeu analisar a constituição da turma, 

constituição do agregado familiar, boletim de saúde, as rotinas diárias, vida escolar, a 

prática desportiva e as relações interpessoais entre os alunos. De modo a conhecer a 

pessoa que está por trás de cada individuo. Ajustar a AF à condição física dos alunos. 

Analisar os seus objetivos futuros (vida escolar) pois compete-nos a nós, profissionais 

da educação, ajudá-los a atingir esses objetivos, bem como o modo de ocupação dos 

tempos livres para dessa forma os podermos ajudar e orientá-los para uma vida 

saudável.  

A figura abaixo explica resumidamente no que consistiu e o objetivo da realização do 

ET.  

 

Figura 3 - Estudo de Turma 

 

i. Amostra   

A turma do 9º A apresenta um total de 17 alunos, dos quais 10 são do sexo 

masculino e 7 do feminino. Verifica-se uma distribuição heterogénea, prevalecendo o 

sexo masculino. Um dos alunos do sexo masculino é NEE, tendo apenas as disciplinas 
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de cidadania e educação física com a restante turma. Realço que uma aluna (Mariana 

Cardoso não compareceu na escola durante todo o ano letivo). 

Relativamente à idade dos alunos, varia entre os 13 e os 19 anos, formando 

um valor médio de 14,71 anos, o que não está dentro dos valores previstos (13 e 14 

anos). Os alunos com idades superiores às previstas, encontram-se no 9º ano devido 

às reprovações no seu percurso escolar e dois dos alunos serem NEE.   

Após a recolha e análise dos dados essenciais à elaboração do referido estudo, 

foi possível então conhecer a área de residência dos alunos, a situação familiar dos 

pais, onde um dos alunos não vivia com os pais e sete dos alunos têm os pais 

separados. As suas habilitações literárias, onde foi possível constatar que a maioria 

dos pais concluiu o 2º e 3º ciclo. Quanto à sua situação profissional, na sua maioria 

pertencem ao setor primário e alguns ao setor secundário. Pude verificar o número de 

irmãos pertencentes ao agregado familiar de cada aluno. Um aspeto importante foi o 

fato de podermos verificar os problemas de saúde ou doenças que os alunos possuem, 

podendo ajustar as aulas e exercícios às suas limitações.   

Como para ser professor não nos podemos preocupar com os alunos apenas 

dentro da sala de aula, este estudo permite criar linhas orientadoras para os alunos 

seguirem bons estilos de vida, como o descanso, as suas rotinas diárias para 

praticarem atividade física para além das aulas de EF, permitiu saber as modalidades 

que os alunos têm menos interesse e coube-me motivar os alunos para estas 

modalidades. Ao realizar este estudo, permitiu conhecer o currículo académico do ano 

anterior.  

 

ii. Instrumentos  

Para a recolha de dados, foi utilizado um questionário pessoal de caracterização 

individual. Deste, foram selecionadas algumas perguntas para serem analisadas. A 

seleção foi feita de acordo com os objetivos deste estudo, formando assim 6 grupos 

temáticos principais:  

1. Identificação Pessoal;    

2. Caracterização do Encarregado de Educação;   

3. Saúde/ Alimentação;   

4. Rotina Diária;   



35 
 

5. Vida Escolar;    

6. Educação Física/ Desporto Federado.    

Relativamente ao parâmetro sociométrico, foi realizado um questionário, com três 

questões, cuja resposta era preferência ou rejeição. A primeira estava relacionada 

com trabalhos de grupo, a segunda questão era sobre lazer e a terceira dizia respeito 

ao lazer, mas envolvia o convívio entre os colegas durante uma semana.     

  

iii. Procedimentos   

 

Na primeira aula foi fornecido aos alunos um questionário, para os ficar a 

conhecer um pouco melhor. A atitude em particular face à disciplina em questão e o 

seu rendimento no ano anterior, as preferências pelas modalidades, no sentido de lhes 

ser possibilitado o acesso à prática e ainda, se eram portadores de alguma doença. 

Mais tarde, ainda no inico do 1º período, tive acesso ao questionário sobre os dados 

biográficos dos alunos, que foi distribuído pela diretora de turma. Numa das minhas 

aulas os alunos preencheram um questionário sociométrico elaborado por mim e uma 

ficha de caraterização individual. Os alunos foram instruídos verbalmente sobre os 

procedimentos do estudo, bem como os objetivos do mesmo. Os alunos foram também 

informados do carater sigiloso dos dados.  

Foi pedido aos alunos o máximo de veracidade possível nas respostas dadas.  

A análise dos dados recolhidos foi efetuada no programa “Microsoft Office 

Excel 2007” e no programa “Microsoft Office Word 2007”.  

  

iv. Relatório e Conclusões  

 

A realização deste estudo é uma mais-valia pois fiquei a conhecer melhor os 

meus alunos e as melhores pedagogias a aplicar durante o ano letivo.  

Após a sua elaboração, fiquei a conhecer por inteiro todos os meus alunos. 

Nomeadamente como lidar com cada um deles, e em particular com o aluno NEE, que 

necessita de outro tipo de estratégias para o manter motivado e com um 

comportamento satisfatório durante as aulas.   
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Na realização deste estudo apercebi-me que é importante sabermos se há 

algum problema de saúde com os nossos alunos para podermos ajustar os exercícios 

e as estratégias mais indicadas para estes.   

Neste estudo percebi que as modalidades nas quais os alunos têm mais 

dificuldades ou não se sentem tão confiantes, encaram-nas com menor motivação. É 

neste ponto que cabe ao professor conseguir delinear estratégias para contornar 

essas limitações sentidas pelos alunos, com o objetivo de as minimizar ou até mesmo 

de as eliminar. Ao longo deste estudo foi possível verificar que os alunos que praticam 

desporto federado, têm menos dificuldade na execução de tarefas durante as aulas.  

É importante darmos linhas orientadoras aos nossos alunos para além da sala 

de aula, pois esta é uma das nossas competências enquanto professor, como tal é 

importante chamarmos a atenção aos alunos ao tempo de descanso que devem 

praticar por dia, ter bons hábitos alimentares e praticar atividade física, para além das 

aulas de EF.   

Outro aspeto que foi possível observar, foi que o agregado familiar pouco 

interfere no rendimento escolar dos seus filhos.  

Ao verificar os resultados obtidos no questionário sociométrico, o professor 

deve procurar a explicação para a rejeição dos alunos referidos, para posteriormente 

poder intervir de modo a atenuar essa rejeição. Deve ter um papel mais assertivo na 

resolução destes conflitos sociais e aplicar algumas estratégias para a sua resolução. 

Pode-se colocar os alunos com maior índice de rejeição na mesma equipa que os 

alunos de preferência. Poder-se-á desenvolver uma dinâmica que ajude os alunos 

com mais dificuldades de integração a serem melhor aceites pelos restantes 

elementos da turma. Poder-se-á dar maior destaque aos alunos com rejeição para que 

se sintam mais valorizados. Por exemplo, atribuir-lhes uma tarefa importante 

(aquecimento, demonstrações) em cada aula.  

Este estudo de turma revelou-se muito trabalhoso, mas muito importante, para o 

conhecimento dos nossos alunos e tudo o que os rodeia. O que nos permite criar 

estratégicos para o processo de ensino-aprendizagem ser o mais eficaz possível.   
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9. Avaliação  

 

A avaliação em educação é um elemento integrante e regulador da prática educativa, 

em cada nível de educação e ensino e implica princípios e procedimentos adequados 

às suas especificidades.  

A avaliação foi uma das tarefas mais árduas, pois nunca tinha realizado uma 

avaliação e para além disso realizei a avaliação qualitativa e quantitativa de cada 

aluno. Para facilitar a realização desta tarefa, ao fim de cada UD era realizada uma 

ficha de avaliação (avaliação sumativa), para qualificar e quantificar o desempenho de 

cada aluno. No final de cada UD era feita a comparação entre a avaliação diagnostica 

e avaliação sumativa de sucesso do processo de ensino-aprendizagem. Nessa 

mesma ficha foi definido, aquando do planeamento, o que avaliar, os critérios de 

avaliação e em que momentos tal aconteceriam. Neste sentido, foram realizados três 

tipos de avaliação: Avaliação Diagnóstica, Avaliação Formativa e Avaliação Sumativa.  

Todas as UD’s foram iniciadas por uma aula de avaliação diagnóstica que tinha 

como objetivo verificar em que nível se encontravam os alunos. Dessa forma, ao 

analisar a informação recolhida, procurei apropriar a metodologia de ensino, assim 

como os conteúdos a lecionar. Pretendi assim, adequar todo o processo de ensino-

aprendizagem às necessidades dos alunos e ao seu nível para que eles 

desenvolvessem ao máximo as suas habilidades.   

A avaliação diagnóstica não foi uma tarefa fácil, como há pouca carga horaria 

dirigida para cada UD, não se podia perder muito tempo com esta. Estipulou-se que a 

avaliação diagnóstica iria ser uma avaliação qualitativa para se poder comparar com 

a avaliação sumativa, de modo a analisar a sua evolução e o processo de ensino-

aprendizagem.   

A avaliação formativa, foi realizada ao longo do processo de ensino-aprendizagem 

de cada UD. Foi de grande utilidade, pois permitiu avaliar o desempenho de cada 

aluno e do seu comportamento longo de cada aula, sem os alunos se aperceberem. 

Assim realizaram as tarefas sem pressão, ao invés do que acontece na avaliação 

sumativa, que é apenas um momento de avaliação, em que os alunos estão sobre 

pressão e podes-lhes prejudicar na sua performance desportiva. A avaliação formativa 

permite um ajuste, caso a avaliação sumativa tenha um desempenho fraco.   

Na avaliação sumativa, optei por uma “check-list”, para o domínio técnico e tático. 

No final de cada avaliação trocava ideias e opiniões sobre as avaliações de cada aluno 
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com a professora cooperante. Na maioria das avaliações, concordávamos com os 

resultados dos alunos, o que me deixava aliviada, por ter uma boa capacidade de 

avaliação.   

Para a atribuição da nota final, realizava uma tabela de cálculo para a turma, 

analisando os critérios de avaliação, como informações que fossem importantes na 

avaliação.  

No final de todos os períodos escolares, os alunos realizavam a sua autoavaliação. 

No final da autoavaliação, individualmente eu realizava a heteroavaliação, 

transmitindo feedbacks aos alunos com o intuito de melhoram nos períodos seguintes.   

Avaliar está para além da atribuição de notas. Através dos vários momentos de 

avaliação realizados ao longo do ano letivo, foi possível verificar a diferença entre o 

que era planeado e a realidade. Todo este procedimento permitiu-me reajustar as 

estratégias que melhor se adequavam, para que o processo de ensino-aprendizagem 

fosse o mais propício à evolução dos alunos.   

Tendo em conta que a reflexão se trata também de um momento de avaliação, na 

qual se analisa a planificação e realização das aulas ou das Unidades didáticas, em 

muito contribuiu para o aperfeiçoamento no planeamento das ações seguintes.  

 

10.Reflexão critica sobre o Estágio 

 

10.1 Expetativas Iniciais 

 

A minha preocupação era somente quem iria estagiar comigo, porque foi uma 

opção minha realizar o Estágio no Agrupamento de Escolas Diogo Cão.   

Já tinha tido experiências na universidade a lecionar aulas aos meus colegas, 

mas o que faltava mesmo era ter a experiência real de dar aulas numa escola. O maior 

problema é que na universidade como estávamos todos ao mesmo nível, acabamos por 

simplificar as tarefas uns dos outros, na escola já não seria assim. Os alunos não iriam 

alterar o seu comportamento para nos amparar. Chegou a altura de aplicar todos os 

conhecimentos que adquiri ao longo deste percurso académico e aprender a lidar com 

a realidade escolar. Tivemos de nos apresentar na escola ao professor orientador 

cooperante no dia 16 de setembro de 2016 e confesso que nos momentos antes a essa 

apresentação me encontrava muito ansiosa. Como seria a sensação de dar aulas de 

uma escola? Confrontar os alunos? Confrontar as diversidades que poderiam surgir? 
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Tinha expetativas altas, estava muito motivada para que chegasse o momento e ver 

como realmente me sairia como professora. Sabia que iria ter outras preocupações, 

outras responsabilidades, novos desafios, pois tinha chegado à altura de deixar de ser 

aluna e “passar para o outro lado”. Chegou a altura de interiorizar o desafio de ser 

professora e definir objetivos pessoais, teria de conseguir aprender com os erros, 

trabalhar e procurar novas estratégias perante as dificuldades encontradas, de aplicar 

os conhecimentos adquiridos ao longo do percurso académico, procurar ter uma boa 

relação professor/aluno e contribuir para a educação dos alunos motivando-os para a 

prática pedagógica. Queria tornar-me numa boa profissional, mas sabia que não iria ser 

tarefa fácil e que para isso poderia ter de “cair” algumas vezes. Para isso, defini desde 

o início que nunca iria deixar acumular tarefas, que iria empregar todas as críticas 

ouvidas pelo meu orientador cooperante Ágata Aranha e pelos meus colegas estagiários 

para evoluir e procurar novas estratégias. No geral esperava que o estágio me 

permitisse complementar a minha formação através de novas experiências e 

aprendizagens e no final de todo o esforço e dedicação da minha parte, alcançar o 

sucesso desejado. 

No início do ano, o processo de ensino baseou-se na partilha de conhecimento 

a fim de garantir aprendizagens. A modalidade que deu início a esse processo foi o 

Voleibol, seguido o Andebol, modalidades onde reconheço possuir um bom 

conhecimento teórico e prático. Durante o ensino destas modalidades a minha principal 

preocupação foi garantir o sucesso dos alunos através de um processo organizado e 

disciplinado. Visto estar no início do ano letivo foi necessário criar uma gestão e uma 

disciplina de turma entendida e respeitado por todos. Na gestão de aula o Professor é 

coagido para conseguir, no menor tempo possível, a gestão das tarefas de organizar a 

turma, instruir o exercício, e pô-lo em prática. Para que isso fosse possível, foram 

estabelecidas diversas rotinas organizativas que facilitaram este processo de gestão. 

Esta criação de rotinas ocorreu, essencialmente, durante o primeiro período letivo desta 

aventura. 

 

10.2. Dificuldades sentidas e estratégias tomadas no sentido de combater as 

mesmas  

 

A minha estratégia de disciplina e liderança passou, então, primeiramente, por 

promover a compreensão do espaço e do papel dos alunos atribuindo-lhes 

responsabilidades, para seguidamente e de forma gradual, conquistar o meu lugar 



40 
 

enquanto Professora, conquistando o respeito dos alunos pela demonstração de 

conhecimento e competência. 

Com o passar do tempo, a evolução pessoal (minha e dos alunos) e profissional 

que fui amealhando deu-me confiança para ir mais além, para desafiar a minha 

capacidade de Professora. Assim, no segundo período letivo desta aventura, chegou o 

momento da primeira ousadia. A modalidade de Basquetebol era a que se seguia. 

Receios e dúvidas, de como partilhar o conhecimento desta modalidade aos alunos, 

foram os primeiros sentimentos experienciados. Estes sentimentos surgiram pois esta 

modalidade sempre foi a que menos me identifiquei no mundo do desporto, e como tal, 

foi também na que depositei menos interesse em praticar e aprofundar conhecimento. 

No entanto, sabia que para atingir os meus objetivos este era o momento para efetivar 

essa procura pelo conhecimento relacionado com métodos de ensino desta modalidade 

(pois o conhecimento da modalidade eu tinha-o como seguro). Como já referi acima, 

este foi o momento da primeira ousadia, e porquê? Pois bem, com o avançar da UD a 

confiança foi evoluindo (muito para além do esperado), algo que me deu segurança e 

firmeza para ser audaz. 

A principal função do professor de educação física é a de desenvolver no aluno 

capacidades físicas e cognitivas, modificando, também, atitudes e comportamento 

social, de acordo com a nossa cultura (sociedade), cumprindo os objetivos estipulados 

pelo Ministério de Educação, promovendo a independência e autonomia dos alunos dos 

domínios psico-motor, cognitivo e sociocultural (Aranha,2004).  

A arte de ser professor não é fácil e o estágio pedagógico é o melhor meio de 

aprendizagem, na medida em que é nele que nos deparamos com diversas situações 

reais que podem beneficiar ou prejudicar o nosso processo de ensino-aprendizagem. 

As escolhas do professor acerca da forma como se organiza a aula devem basear-se 

em fatores que condicionam a sua ação, como as características dos alunos, a intenção 

pedagógica do professor, as características da atividade, as condições materiais e a 

dimensão da turma (Ministério da Educação, 1992). A turma que lecionei (9ºA), 

apresentou alguns casos específicos que requerem uma intervenção especializada, 

nomeadamente os alunos que apresentam necessidades educativas especiais de 

caráter permanente.  

Tinha três alunos N.E.E. mas somente o aluno Raúl tinha adaptações no plano 

curricular e tinha adaptações também na minha avaliação. Posto isto fui obrigada a 

aplicar estratégias de estimulação e de integração de modo a contribuir para o seu 

desenvolvimento saudável e evolutivo.  



41 
 

O ano de Estágio é, pelas suas características, um período agitado, de intenso 

trabalho e dedicação, obrigando os estagiários a esforços acrescidos, garantindo o seu 

desenvolvimento de todos os requisitos necessários para a formação do futuro docente. 

Termino este Estágio Pedagógico com a certeza de que todas essas aprendizagens me 

vão ajudar na prática docente que agora vou iniciar, mas também com a noção que há 

ainda muito mais para aprender, pois um professor tem de estar sempre em formação 

contínua, procurando mais informação para melhorar cada vez mais a sua pedagogia. 

Foram constantes as batalhas internas, as dúvidas e incertezas na escolha de uma ou 

outra tarefa, na tomada de decisões, muitas vezes de forma inesperada, e em lidar com 

situações espontâneas, tentando resolver sempre da melhor forma possível. Foram 

muitas as dificuldades! 

Inicialmente, as dificuldades prendiam-se essencialmente com a preocupação 

excessiva em proteger a turma, o que me levou a descurar um pouco o comportamento 

da mesma. Outro fator que no início se evidenciou como um aspeto negativo foi a 

dificuldade de realização com a frequência desejável, do questionamento dos alunos, 

de forma a recolher dados para realizar o controlo da aquisição de conhecimentos, bem 

como a pouca utilização dos feedbacks. Estas dificuldades ficam a dever-se, ao facto 

de estar muito concentrada na informação a transmitir aos alunos no início e no final da 

aula e também ao nervosismo sentido no início do ano letivo. Contudo, com o decorrer 

da experiência da lecionação, comecei a sentir-me menos nervosa e a informação 

passou a ser transmitida de uma forma mais natural e descontraída, comecei a sentir-

me mais segura e, essencialmente, mais objetiva e sucinta na informação transmitida. 

A distribuição de feedbacks foi, também, um parâmetro em que evoluí bastante ao longo 

do ano, tanto ao nível de intervenção, como de qualidade e frequência, pois no início do 

ano eram reduzidos e no final já eram em grande número e com informação rica, 

conseguindo já fechar os ciclos de feedbacks. Relativamente às tarefas a realizar ao 

longo do Estágio Pedagógico, foram bem concebidas e senti-me útil na Escola onde 

realizei o Estágio Pedagógico.  

Relativamente as dificuldades sentidas durante o ano de Estágio muitas das 

vezes para a superação das mesmas investiguei. Os parâmetros das Extensão e 

Sequência de Conteúdos também suscitaram algumas dúvidas, na medida em que 

nunca tinha elaborado um documento deste tipo, mas com a ajuda da orientadora 

consegui dissipar essas dúvidas. Ao realizar este balanço final com base na análise 

crítica do meu percurso como estagiária, importa ainda referenciar outro aspeto 

fundamental na superação de obstáculos e melhoria/aperfeiçoamento da minha prática 

pedagógica. Trata-se da motivação pessoal como fator responsável pela minha 
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constante persistência para manter o trabalho de todos os dias em ordem, detetando e 

encontrando soluções para os problemas e, principalmente, querer sempre fazer melhor 

e melhor, pois como o tempo era escasso para fazer os trabalhos e no fim de um dia 

longo de varias atividades que realizava havia dias que a vontade de sentar para estudar 

e fazer os trabalhos era inexistente, se não fosse a motivação pessoal e a 

responsabilidade os trabalhos teriam ficado muito atrasados e ao chegar ao fim do 

estágio teria muito trabalho por fazer. Penso que o trabalho que realizei em grupo com 

os meus colegas estagiários (documentos realizados e atividades na escola) e com 

alguns professores da escola (deslocação e acompanhamento dos alunos para o Corta 

Mato, e deslocação e acompanhamento dos alunos para o Mega Sprint) foi importante 

para a minha formação, importante para aprender a trabalhar em grupo e importante 

para interagir mais com os outros alunos e professores da escola. Relativamente a 

algumas propostas de melhoria e sugestões, estas foram referidas nos vários 

parâmetros ao longo deste documento, mas de recordar as mais importantes e onde 

mais tenho que melhorar, a principal grande dificuldade e onde tenho que melhor muito 

é na gestão do comportamento de uma turma, impondo mais regras, não mostrar tanta 

preocupação e tentar defender menos a turma. 

Todo e qualquer Estagiário o deve fazer, por isso mesmo, vou frisar os pontos 

chaves do meu estágio.  

Tal como a vida é feita de momentos, o Estágio Pedagógico também.  

Nestes próximos pontos pretendo quero fazer o reparo dos momentos bons, 

menos bons, lições de vida que tirei, momentos que me fizeram crescer, momentos 

que foram marcantes e como em tudo na vida, os momentos que não gostei. 

 

10.3 Pior momento do Estágio 

 

 Sem dúvida que o pior momento do estágio foi o falecimento do meu Aluno 

Joaquim em Fevereiro de 2017, operado pela oitava vez ao coração, segundo os 

médicos a operação correu bem, e ao acordar da mesma, os valores alteraram-se e o 

miúdo faleceu.  

 

10.4 Melhor momento do estágio 

 

Na última aula dada, um aluno (Carlos Maia) agradecer me o fato de ter 

conseguido fazer com que ele gostasse da disciplina.  
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Aluno este que detestava a disciplina, dizia-me todas as aulas que só fazia a 

aula porque era obrigado. E eu respondia-lhe, espero um dia alguém conseguir que tu 

gostes da minha disciplina …  

Aluno este que era colocado de lado na turma por ter um estilo diferente dos 

outros meninos.  

 

10.5 O que mais gostei 

 

 Colocar um aluno NEE a realizar todas as minhas aulas, muitas das vezes, ter 

que andar com ele, para que ele conseguisse realizar o exercício que era pedido.  

 Muitas das vezes, ele não fazia porque não conseguia e não porque não 

queria. Então se andasse a beira dele, ele realizava o exercício que lhe era pedido.  

 Na impossibilidade de andar eu com ele, colocava um colega de turma com ele 

para que ele conseguisse tal como os restantes elementos de turma realizar o 

exercício. 

 

10.6 As lições de vida que tirei 

 

 Devemos viver cada dia como se fosse o último. Pois nunca sabemos quando 

a nossa missão na Terra termina. 
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Conclusão  
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Conclusão  

Ao chegar ao final deste estágio pedagógico, penso que cumpri todos os 

requisitos a que a Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro me propôs. Este 

estágio, pretende preparar os futuros professores através de uma experiência real, onde 

permite-nos pôr em prática todos os conhecimentos adquiridos ao longo do nosso 

percurso académico.   

Ao longo deste ano houve uma troca de conhecimentos e ideias entre mim, a 

orientadora cooperante e os Estagiários Ana Filipa e Pedro. O estágio tratou-se de uma 

oportunidade onde foi permitido agir, cometer erros, avaliar, refletir e reajustar a minha 

ação através de uma prática orientada. Permitiu-me perceber que o local de ação do 

professor não se limita às paredes da sua sala de aula, que este pode desempenhar 

uma vasta panóplia de funções dentro da instituição escolar. Tratou-se, portanto, de 

uma fonte de conhecimento no qual aprendi com tudo o que observei e experienciei. 

Aprendi com os professores mais experientes, com o pessoal não docente e com os 

meus alunos. Com eles sempre se tratou de uma relação de mútua aprendizagem, tendo 

sido a minha orientação neste percurso.  

Com a construção deste documento e ao realizar o estágio, foi possível refletir e 

perceber que não foi uma tarefa fácil, com momentos bons e menos bons. Em todos os 

momentos procurei utilizar as melhores estratégias e métodos de forma a melhorar o 

meu desempenho, até nas alturas em que tudo correu bem, mas podia ter corrido 

melhor. Todo este exercício ajudou ao meu crescimento tanto profissional como 

pessoal.   

Ao deparar-me com a realidade escolar, apercebi-me que pouco correspondia 

com aquilo que eu tinha em mente. A realidade escolar é muito mais desafiante, 

entusiasmante e motivante. Na escola sentimos o valor que o professor tem, valor esse 

que é reconhecido por toda a comunidade escolar.    

Apesar de este documento ter o objetivo de retratar tudo o que se desenrolou 

durante este ano letivo, é impossível descrever o vasto leque de conhecimentos 

adquiridos, e a experiência adquirida, naquele que acho que foi o momento mais rico de 

aprendizagem ao longo da minha passagem como estudante na UTAD.   

Quanto à turma que me foi atribuída, inicialmente os alunos mostravam-se um 

pouco receosos, mas com o decorrer das aulas foram mostrando á vontade para com a 

Professora.  
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O fato de ter três alunos NEE em nada prejudicou o bom funcionamento das 

minhas aulas. Foi ainda mais desafiante, pois somente um aluno necessitava de 

exercícios adaptados as suas necessidades. Tendo em conta que o aluno, embora 

tivesse bastantes dificuldades de aprendizagem, mostrava-se sempre disponível para 

aprender.  

Em todas as aulas foi criado um ambiente positivo para manter os alunos 

motivados. Como professora estagiária, inicialmente tive receio que os alunos não 

fossem ter o mesmo respeito que tinham pela professora titular, mas a minha postura 

permitiu-me ter controlo sobre a turma. O fato de ser avaliada enquanto se leciona pode 

provocar um pouco de desconforto e ansiedade, e admito que durante as primeiras 

aulas senti-o. À medida que as aulas se desenrolavam e o tempo passava, todos esses 

sentimentos dissiparam-se. Chegou a certa altura, em que a professora cooperante me 

estava a avaliar durante a lecionação das aulas e muitas vezes nem me apercebia da 

sua presença. O estágio permitiu ter noção do que é realmente ser professora, das 

dificuldades que encontramos, e a noção, de que, apesar de termos adquirido muita 

informação durante a formação que antecede esta etapa, muita dela é pouco relevante.   

As UD’s lecionadas ao longo deste ano letivo, foram as seguintes: Basquetebol, 

Voleibol, Andebol, Natação e Futsal. As que mais dificuldades me criaram foi a natação. 

Devido à menor familiaridade com estas modalidades e pouca experiência profissional 

no ensino destas. Na sua grande maioria os objetivos propostos para estas UD’s foram 

atingidos.   

Todas as reflexões feitas após lecionar o conjunto de aulas que constituem a 

UD foram essenciais, para correção de erros e manutenção da aprendizagem.   

Na minha opinião esta foi a tarefa de ensino mais complicada, onde foi preciso 

um período de estudo, investigação e reflexão. A ajuda da professora orientadora 

cooperante foi crucial, transmitindo toda a sua experiência, facilitando esta etapa.   

A realização das UD’s foi um grande momento de aprendizagem, onde pude pôr 

em prática os meus conhecimentos e partilhar ideias com outros docentes.   

Nas aulas de ensino supervisionada procurei seguir os bons exemplos dos 

professores mais experientes. Essas observações foram importantes na aprendizagem 

e aperfeiçoamento das capacidades educativas. A relação entre professores titulares 

mais experientes e professores estagiários é muito importante, para haver uma 

transferência de conhecimentos.   
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As tarefas que desenvolvi e que estive envolvido ao longo do ano, foram uma 

mais-valia. Permitiram-me uma rápida integração no grupo de EF e em toda a escola. 

Ganhei uma grande experiência no que diz respeito à organização de eventos na escola. 

Em todas as atividades demonstrei um papel ativo, enfatizando as relações 

interpessoais.   

Quanto à professora orientadora cooperante, sempre foi profissional, expondo a 

sua experiência e as suas opiniões sempre que necessário. Demonstrou-se sempre 

compreensiva e sempre disposta a ouvir as minhas opiniões.  

Na minha opinião, o estágio pedagógico devia ser um processo mais 

acompanhado por parte da Universidade, pois nós estagiários partimos para o 

desconhecido. A professora orientadora da Universidade devia ter um papel mais ativo 

durante o estágio. A licenciatura devia promover mais momentos aos seus alunos para 

atuarem no processo de ensino em escolas, para aquando do estágio já terem alguma 

experiencia.      

Concluí que a professora age mediante as características e comportamento dos 

seus alunos. Todos os alunos são diferentes e temos que ser capazes de lhes responder 

de todas as formas. É o professor que se molda e se ajusta aos seus alunos de modo a 

proporcionar o melhor processo de ensino-aprendizagem. Foi possível determinar que 

o ensino é um processo reciproco, em que os alunos aprendem com a professora, mas 

a professora também aprende com os alunos.  

O ensino é uma tarefa bastante complexa, mas tenho a consciência que dei o 

meu melhor. Todas as ações que tomei foram com o intuito de melhorar, segundo as 

orientações da minha orientadora cooperante, conforme aquilo que eram as minhas 

convicções e mediante a experiência que ganhei ao longo deste ano.   

Ao finalizar este estágio, tenho a noção que estou muito mais bem preparada 

para ser uma boa professora no futuro, tendo a noção que a vida de um professor é uma 

constante aprendizagem.   
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11.1.Questionário 

Estudo Turma 
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Anexo 1 

 

Estudo de Turma 

 

O objetivo do presente inquérito é proporcionar ao professor de educação 
física o conhecimento melhorado dos seus alunos de forma a contornar 
possíveis dificuldades ou problemas que possam surgir, razões pelas quais 
este inquérito é absolutamente confidencial. É pedido aos alunos honestidade 
e sinceridade para os resultados serem credíveis e posteriormente o 
tratamento de dados seja o melhor.  

 

Saúde 

1) Tem problemas de saúde? Sim   Não 

1.1) Quais? 

 

 

2) Tem dificuldades motoras? Sim   Não  

2.1) Quais? 

 

Educação Física 

 

3) Gostas da disciplina? Sim   Não 

 

4) Qual é o tipo de Aquecimento que mais gostas? 

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

 

Vida Desportiva 

5) Praticas alguma modalidade? Sim     Não  

7.1) Qual? 

 

6) Praticas alguma modalidade federada? Sim  Não  

8.1) Qual? 

8.2) Quantos treinos por semana? 
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Teste Sociométrico 

 

Enumera três pessoas com quem gostarias de ir ao cinema.  

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

Enumera três pessoas com quem não gostarias de ir ao cinema.  

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

Enumera três pessoas com quem gostarias de formar um grupo 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

Enumera três pessoas com quem não gostarias de formar um grupo 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

Obrigada pela Atenção!  
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11.2.Avaliação Diagnóstica  
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Anexo 2 – Avaliação Diagnóstica  

 
 

 

Unidade Didática de Andebol  
 

    

Av. Diagnóstica 

Aula 1 e 2 

 

N.º 
 

Nome 

M
at

er
ia

l 

Em
p

en
h

o
 /

 C
o

o
p

er
aç

ão
 

C
o

m
p

o
rt

a
m

en
to

 

O
rg

an
iz

aç
ão

 /
 A

u
to

n
o

m
ia

 

1 Ana Ferreira S 4 4 4 

2 António Rodrigues  S 4 4 4 

3 Carlos Lage  S 4 4 4 

4 Clara Ribeiro  S 4 4 4 

5 Diogo Ferreira  S 5 5 5 

6 André Lopes S 4 4 4 

7 Gonçalo Serôdio  S 5 5 5 

8 Helena Botelho  F F F F 

9 Luís Tomás  S 5 5 5 

10 Joaquim Ribeiro  S 5 5 5 

11 Margarida Santos  S 4 4 4 

12 Maria Azevedo  S 4 3 4 

13 Mariana Cardoso  0 0 0 0 

14 Matilde Lousada  S 4 3 4 

15 Pedro Ribeiro  S 4 4 4 

16 Pedro Ferreira  S 4 4 4 

17 Raúl  S M.B. M.B. M.B. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9ºA 
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11.3.Planos de aula  
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Anexo 3 – Plano de aula 

 

PLANO DE AULA 

Professora: Rita Coutinho Unidade didática: Andebol  

Aula U.D.: 10 e 11  Aula nº: 46 e 47  Data: 25/01/2017 

Ano/Turma: 9ºA Hora: 08h10 – 09h40 Tempo horário: 90’ 

NºAlunos: 17 Instalação: Pavilhão (Escola E.B. 2,3 Diogo Cão) 

Objetivo específico: 

Domínio do Remate em suspensão 

Ação do Guarda Redes  

Bloco 

Função didática: 

3ª Transmissão (assimilação) 

1ª Transmissão (aquisição) 

1ª Transmissão (aquisição) 

Conteúdos: 

Passe; Receção; Remate em 

apoio/suspensão/salto;Fintas; 

Pressão ao jogador com bola; 

Drible; Deslocamentos; Bloco e 

Acção do Guarda-redes 

Material: Bolas, coletes e sinalizadores. 

 

OBJETIVOS OPERACIONAIS 

Nº Ação Contexto Critérios de êxito 

1 
Remate em 

Suspensão 
Colunas 

 

Remate em suspensão:  

 Executar passos de corrida grandes e rápidos (esq. – 

direito – esq. para destros; direito – esq. – direito para 

esquerdinos); 

 Projeção do salto na vertical; 

 Saltar sobre a perna do último apoio; 

 Rotação do tronco; 

 Rematar no momento mais alto do salto;  

 Receção ao solo com a perna de impulsão. 

 

2 

Remate em 

Suspensão  

 

Ação do Guarda 

Redes  

Colunas 

 

Remate em suspensão: critérios anteriormente ditos. 

 

Ação do Guarda-Redes (inicio do contra-ataque):  

 Após a defesa, adotar uma postura enérgica/ativa para 

iniciar rapidamente nova jogada. Pressão ao jogador com 

bola: 

 Controlar o adversário, impedindo ou dificultando a 

progressão em drible, o passe e o remate;  

 Impedir ou dificultar a receção da bola;  

 Colocar-se entre a bola e a baliza na defesa do jogador 

com bola;  

 Colocar-se entre o adversário e a baliza na defesa do 

jogador sem bola, acompanhando a sua movimentação. 

3 

Remate em 

suspensão 

 

Bloco  

 

Ação do Guarda-

Redes 

Colunas 

Remate em suspensão: critérios anteriormente ditos. 

Bloco:  

 Partir da posição base defensiva;  

 Elevar os braços na vertical, de modo a cortar a linha de 

remate. 
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Ação do Guarda-Redes (inicio do contra-ataque): critérios 

anteriormente ditos.  

 

4 Jogo 5x5 Equipas de 5 

 

Todos os critérios de êxito acima mencionados 

 

 

Temp

o 

Sequência de 

tarefas 

Estratégias de avaliação e controlo 

Descrição Esquema 

08h20 

5’ 

Introdução 

da aula 

 

A professora, com os alunos em 

forma de meia-lua à sua frente, 

informa qual o objetivo da aula, 

expõe as regras de segurança e as 

normas de funcionamento e de 

conduta da aula. 

 

 

 

08h25 

1’ 
T/O/I 

 

 

A professora seleciona dois alunos aleatoriamente. 

 

  

08h26 

10’ 
Aquecimento 

 

Jogo da minhoca:  

Alunos distribuídos pelo espaço, 

um dos alunos selecionados pelo 

professor terá de correr para 

apanhar um outro aluno, este 

juntar-se-á ao colega para 

apanhar os restantes alunos da 

turma. Só os indivíduos que se 

encontram nas pontas é que 

podem tocar nos restantes 

elementos da turma.  

Estratégia 1: A Professora circula 

pelo campo, posiciona-se de 

forma a visualizar e toda a turma.  

Estratégia 2: A Professora 

controla a segurança dos alunos. 
 

 

 

 

 

 

 

08h36 

1’ 
T/O/I 

 

A professora organiza os alunos. Explica e exemplifica o exercício, referindo os critérios 

de êxito. 

 

Professora 

 

Alunos 
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08h37 

10’ 

1º Objetivo 

Operacional  

 

 

Os alunos juntam em duas 

colunas a meio do meio campo de 

andebol.  

 

Dois colegas encontram-se 

posicionados nos 10 metros. 

Passam a bola ao colega, o colega 

devolve. Eles recebem, executam 

drible e remate em suspensão.  

Estratégia 1: A Professora circula 

pelo campo, posiciona-se de 

forma a visualizar e avaliar toda a 

turma 

Estratégia 2: Os alunos rodam 

para a direita. 

 

 

08h47 

3’ 

 

T/O/I 

Ao sinal da professora os alunos param e organiza a turma para o próximo objetivo 

operacional.  

Explica e exemplifica o exercício, referindo os critérios de êxito. 

08h50 

10’ 

2º Objetivo 

Operacional 

 

 

Os alunos juntam em duas 

colunas, a meio do meio campo 

de andebol.  

Organizam-se em 2 colunas. Ao 

sinal da Professora sai um de cada 

coluna. O guarda-redes escolhe 

em quem coloca a bola. O jogador 

que recebe bola, ataca a baliza. O 

outro defende. 

O que ataca tem de finalizar em 

remate em suspensão. 

Estratégia 1: A Professora circula 

pelo campo, posiciona-se de 

forma a visualizar e avaliar toda a 

turma 

Estratégia 2: Os alunos rodam 

para a direita. 

 

 

 

 

09h00 

1’ 
T/O/I 

 

 

 

 

Ao sinal da professora os alunos param e ela explica e exemplifica o próximo exercício. 
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09h01 

10’ 

3º Objetivo 

Operacional 

 

 

Os alunos juntam em duas 

colunas, a meio do meio campo 

de andebol.  

Ao sinal da Professora sai um 

jogador de uma das colunas. O 

guarda-redes coloca a bola. Saem 

a pares, jogador que recebe bola, 

 Ataca a baliza. O jogador que 

esta a defesa faz bloco e defende. 

O que ataca tem de finalizar em 

remate em suspensão. 

Estratégia 1: A Professora circula 

pelo campo, posiciona-se de 

forma a visualizar e avaliar toda a 

turma 

Estratégia 2: Os alunos rodam 

para a direita. 

 

 

09h11 

1’ 
T/O/I 

 

Ao sinal da professora os alunos param e ela explica e exemplifica o próximo exercício. 

 

09h12 

13’ 

4º Objetivo 

Operacional 

 

 

Jogo a 3 equipas de 5. 

A equipa que perde a posse de 

bola fica a defender e a que ganha 

a posse de bola ataca.   

Aplicam todos os conteúdos.  

Com recurso a todos os gestos 

técnicos, as equipas devem tentar 

conquistar o maior número de 

pontos possíveis, respeitando 

sempre as regras da modalidade. 

 
 

 

09h25 

2’ 

 

T/O/I A professora pede aos alunos para recolherem o material e organiza-os à sua frente. 

09h27 

3’ 
T/O/I 

A Professora realiza com os 

alunos, sentados em meia-lua à 

sua frente um balanço da aula 

fazendo um questionamento 

sobre os critérios de êxito 

abordados na aula. 

 

 

 
 

 

 

 

Professora 

 

Alunos 
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Legenda: 

Professora    

Aluno         

Bola  

Deslocamento     

Remate     

Passe 

Sinalizadores  

Finta   
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11.5.Balanço de aula   
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Anexo 4 – Balanço de aula   

 

 Considerações gerais: 

O objetivo desta aula foi realizar exercícios de Passe; Receção; Remate em 

apoio/suspensão/salto; Fintas; Pressão ao jogador com bola; Drible; Deslocamentos; 

Bloco e Ação do Guarda-redes. 

 Avaliação do comportamento dos alunos: 

A aula correu bem, tendo para isso contribuindo a conduta da turma, onde não se 

verificaram comportamentos desviantes. Toda a turma fez aula à exceção o aluno 

Carlos por não ter trazido material para fazer aula e a aluna Mariana que se encontra a 

faltar desde o início do ano letivo.  

 Avaliação das estratégias: 

Nesta aula optei por exercícios simples e de fácil execução, sendo eles exercício 

critério e jogo condicionado para melhorar o empenho da turma. 

 Avaliação do tempo de atividade motora: 

Dei primazia ao tempo de atividade motora, tendo potencializado ao máximo o 

tempo de prática como delineado no plano. O fato de não ter havido comportamentos 

desviantes durante a aula, permitiu que esta fluísse com uma boa dinâmica. 

 Dificuldades dos alunos: 

Nada a registar, a aula correu como o planeado. 

 Dificuldades da professora: 

Nada a registar, a aula correu como o planeado. 

 Alterações do plano de aula: 

Nada a registar, a aula correu como o planeado. 

 Sugestões de Aperfeiçoamento:  

A aperfeiçoar quando realizo duas colunas, fizer o nome dos alunos a sair de cada 

coluna. Para que os alunos não hesitarem em quem tem de sair ou não.  



64 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.6.Avaliação Sumativa  
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Anexo 5 – Avaliação Sumativa  

 

UD 
Andebol 

Nome 

Avaliação Sumativa  

  Aula 16 e 17  Aula 18 

N.º 
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1 Ana Ferreira S 4 4 4 S 4 4 4 

2 António Rodrigues  S 4 4 4 S 4 4 4 

3 Carlos Lage  S 3 3 3 S 3 3 3 

4 Clara Ribeiro  S 4 4 4 S 4 4 4 

5 Diogo Ferreira  S 5 5 5 S 5 5 5 

6 André Lopes S 4 4 4 S 4 4 4 

7 Gonçalo Serôdio  S 5 5 5 FM 5 5 5 

8 Helena Botelho  S 4 4 4 S 4 4 4 

9 Luís Tomás  S 5 5 5 S 5 5 5 

10 Joaquim Ribeiro  F F F F S 5 5 5 

11 Margarida Santos  S 4 4 4 S 0 0 0 

12 Maria Azevedo  S 4 4 4 S 0 0 0 

13 Mariana Cardoso  0 0 0 0 0 0 0 0 

14 Matilde Lousada  S 4 4 4 F F F F 

15 Pedro Ribeiro  S 4 4 4 F F F F 

16 Pedro Ferreira  S 4 4 4 S 5 5 5 

17 Raúl  S M.B. M.B. M.B. S M.B. M.B. M.B. 

 


