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RESUMO 
 

O presente documento está inserido na Unidade Curricular Estágio integrada no 

plano de Estudos do 2º Ciclo em Ensino de Educação Física nos Ensinos Básico e 

Secundário da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro (UTAD). É apresentado 

como um dos requisitos para a aquisição do grau de Mestre e tem o objetivo de descrever 

os momentos e as experiências enquanto professor estagiário no decorrer do ano letivo 

de 2016/2017. 

Relativamente ao EP foi realizado na escola Eb 2,3 Diogo Cão situada em Vila 

Real, com a supervisão da Professora Orientadora (PO) Paula Liberal e pela Supervisora 

da Universidade Ágata Aranha, da UTAD. Sem menos prezar os colegas de estágio, Ana 

Costa, Ana Rita Coutinho e Andreia Inácio. 

Com o intuito de relatar todo o trabalho realizado ao longo do Estágio Pedagógico 

(EP), o documento está estruturado num capítulo. Este representa uma reflexão crítica, 

traduzindo-se numa autocrítica, ou seja, a capacidade de pensar ou refletir em todos os 

aspetos negativos e positivos e transformá-los em mais valias para a evolução da carreira 

de docente. É apresentado o meio onde foi realizado o estágio e relata todas as 

experiências ocorridas ao longo do ano letivo. Também é feita a descrição das tarefas de 

Ensino Aprendizagem, Relação Escola-Meio, Ação de Informação e por fim a Reflexão 

Crítica do estágio. 

Ao finalizar o documento posso garantir que todo este processo permitiu melhorar 

o desempenho todos os dias, ajudando assim a evoluir enquanto docente, sem nunca 

esquecer o sucesso escolar e a superação de todos os alunos. 

 

Palavras Chaves: Prática Reflexiva, Estágio Pedagógico, Supervisão Pedagógica, 

Educação Física. 
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ABSTRACT 
 

This document is included in the Pedagogical Stage (EP) integrated in the study 

plan of the 2nd Cycle in Teaching Physical Education in Basic and Secondary Education 

of the University Trás-os-Montes and Alto Douro (UTAD). It is presented as one of the 

requirements for the acquisition of the Master's degree and aims to describe the moments 

and experiences as a trainee teacher during the academic year 2016/2017. 

Regarding the PE, it was carried out at the Eb 2,3 Diogo Cão school located in 

Vila Real, with the supervision of the cooperating teacher Paula Liberal and the teacher 

Ágata Aranha, from UTAD. Without less appreciating the colleagues of internship, Ana 

Costa, Ana Rita Coutinho and Andreia Inácio. 

In order to report all the work done throughout the EP, the document is structured 

in a chapter. This represents a critical reflection, translating into self-criticism, that is, the 

ability to think or reflect on all negative and positive aspects and turn them into added 

value for the evolution of the teaching career. It presents the medium where the internship 

was carried out and reports all the experiences that have occurred during the school year. 

It also describes the tasks of Teaching Learning, School-Middle Relation, Information 

Action and finally the Critical Reflection of the stage. 

At the end of the document I can guarantee that this whole process allowed to 

improve performance every day, thus helping to evolve as a teacher, never forgetting 

school success and overcoming all students. 

 

 

Key Words: Reflexive Practice, Pedagogical Internship, Pedagogical Supervision, 

Physical Education. 
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INTRODUÇÃO 

 

Com o nome de Relatório da Prática do Ensino Supervisionada este documento 

foi realizado com o objetivo da obtenção do grau de Mestre do Mestrado em Ensino de 

Educação Física nos Ensinos Básico e Secundário da UTAD.  

O Estágio Pedagógico (EP) representa a última fase da nossa formação como 

docentes. Segundo Caires & Almeida (2001a), o EP é o culminar da formação inicial de 

professores e como primeiro “mergulho” no mundo da docência, sendo um dos momentos 

mais importantes do desenvolvimento profissional. Dando mais impacto a toda esta 

situação, Simões, citado por Caires & Almeida (2003) intitula o estágio como “... um 

período único e significativo na vida pessoal e profissional de qualquer professor”.  

Esta etapa foi a primeira experiência em realidade de escola, e serviu para colocar 

em prova todos os conhecimentos, métodos e estratégias que foram adquiridas ao longo 

de toda a formação académica e, consequentemente, adquirir ainda mais conhecimentos 

e experiência que contribuem para a evolução da carreira de docente. Segundo Meijer, 

Zanting & Verloop (2002), o jovem candidato tem, finalmente, a oportunidade de se 

estrear “do lado de lá”, pondo em prática os conhecimentos que adquiriu nos primeiros 

anos do curso, testando as teorias, expectativas e representações que foi construindo ao 

longo do mesmo. 

Por fim, esta etapa é de extrema importância pois coloca ao docente numa 

realidade à qual ele não está preparado, pois existe uma diferença entre os anos de 

processo de formação e o ano de EP. Pimenta (2001), constata uma distância entre o 

processo de formação inicial dos professores com a realidade encontrada nas escolas, 

realçando o problema com a relação entre a teoria estudada ao longo da formação 

académica e o ambiente profissional, ou seja, universidade – escola e formação inicial – 

trabalho. 

Relativamente ao meu estágio foi realizado na escola Eb 2,3 Diogo Cão em Vila 

Real no ano letivo de 2016/2017, contando como supervisora a Professora Doutora Ágata 

Aranha e como professora orientadora (PO) a Professora Paula Liberal. Contei com a Ana 

Costa, Ana Rita Coutinho e Andreia Lourenço como companheiros de estágio. Fiquei 

responsável pela turma do A do 8º ano e pelas turmas A e C do 9º ano de escolaridade 

onde a lecionação das aulas foram sempre acompanhadas pera orientadora cooperante. 
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Todo este relatório expõem as tarefas que foram realizadas, tanto tarefas de 

Ensino-Aprendizagem, como tarefas de Relação Meio-Escola (tarefas extracurriculares) 

e no final é apresentada uma reflexão crítica que se debruça sobre todo o meu 

desempenho, refletindo e fundamentando todos os aspetos negativos e positivos.   
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1.   Enquadramento Biográfico 

1.1.  Enquadramento Pessoal 

 

Desde a altura de aluno dos ensinos básicos e secundários, olhava para os meus 

professores de Educação Física (EF) como os melhores professores da escola, pois 

podiam estar sempre em contacto com o desporto e principalmente poder ensinar. Desde 

então que decidi que queria ser como eles. 

Ingressei na UTAD no ano letivo de 2012/2013 para a Licenciatura de Ciências 

do Desporto e nela ao longo de três anos vivi experiências e adquiri novos conhecimentos 

que me recordarei e me ajudarão para a minha carreira de docente. Terminando a 

licenciatura, esta não muito ligada para a pedagogia surgiram as minhas dúvidas para a 

escolha do mestrado que iria escolher. Ao fim de um tempo de reflexão decidi ingressar 

em dois mestrados, o Mestrado em Ensino de Educação Física nos Ensinos Básicos e 

Secundários e o Mestrado de Ciências do Desporto com Especialização em Atividades de 

Academias. Foi duro conseguir conciliar os dois mestrados onde passava algum tempo 

sem ver os meus pais pois tinha aulas de segunda a sábado, mas tinha sempre no 

pensamento que era isto que queria para o meu futuro. Ao fim do primeiro ano dos 

mestrados decidi que só iria avançar para o segundo ano no mestrado de EF, deixando de 

parte o outro mestrado para um futuro.  

Quanto à escolha da escola em que estagiei, não era de todo a escola que queria 

realizar o EP, mas devido a situações pessoais decidi realizar o estágio na Escola Eb 2,3 

Diogo Cão em Vila Real.  

Este processo foi uma mais valia, uma grande experiência com grande impacto a 

nível profissional e a nível pessoal, permitindo presenciar situações novas todos os dias, 

grande parte delas, situações que não eram esperadas e as quais tive que arranjar maneira 

de as contornar. Todos os momentos e vivências do EP serão recordados como exemplos 

para a vida futura como docente e como pessoa. 

 

1.2.  Expetativas Iniciais em Relação ao Estágio Pedagógico  

 

Antes de iniciar o EP já o encarávamos como a última etapa, onde a nossa 

motivação e a expetativa eram enormes porque era o momento onde iriamos presenciar 
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uma realidade nova, onde poderíamos lecionar aulas num ambiente escolar, ou seja, em 

contexto de aula em que nós íamos ser os “verdadeiros professores”. Este era o momento 

em que poderíamos ver diferentes formas de trabalho, adquirir novos conhecimentos e 

competências e principalmente sentir o que era ser professor.  

Tinha sempre em mente que este era um trajeto muito complexo, por isso, além 

do entusiasmo também havia a sensação de ansiedade e de receio, pois iria enfrentar 

adversidades inesperadas e iria surgir situações às quais não iria estar à espera, mas trazia 

comigo bagagem que foi adquirida ao longo do meu percurso académico e que iria ajudar 

a transformar essas adversidades em momentos de aprendizagem. 

Sabia que era o momento de por tudo o que foi adquirido, que era a última etapa 

de errar, e para a superação desses sabia que poderia contar sempre com a PO e com os 

meus colegas do Núcleo de Estágio (NE).    

Os nossos principais objetivos eram o bom relacionamento com todos os 

intervenientes do contexto em que me inseria, mas principalmente com o meu PO e 

também com o NE, pois uma boa relação de trabalho leva a uma maior transmissão de 

conhecimentos. 

Com os alunos também queríamos criar bom relacionamento, mas aqui tinha que 

haver uma barreira onde predominasse respeito, obediência e a dedicação. Tudo isto iria 

desencadear um bom clima para desenvolver as competências nos diferentes domínios.  

A quando o final do EP, queríamos sentir que fomos capazes, tanto a nível da 

transmissão de todo o nosso conhecimento e experiência, proporcionando aos alunos um 

processo de aprendizagem de excelência.  
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2.   Enquadramento Institucional 

 

A escola Eb 2, 3 Diogo Cão está situada no concelho de Vila Real, com data de 

fundação o ano letivo de 1973/ 1974 e contava com turmas só do 2º Ciclo (5º e 6º anos). 

Em 1991/ 1992 passou a incluir o 3º Ciclo (7º, 8º e 9º anos). Em 2003 foi criado o 

agrupamento de escolas da Diogo Cão contando com 49 edifícios escolares. Estabelece 

um conjunto de parcerias e protocolos com a Câmara Municipal de Vila Real, Microrrede 

de Territórios Educativos de Intervenção Pedagógica (TEIP) do  Douro, UTAD, Instituto 

do Emprego e Formação Profissional, Instituto Português do Desporto e Juventude, 

Parque Natural do Alvão, Associação de Pais e Encarregados de Educação do 

Agrupamento, Ginásio Clube de Vila Real, Associação Desportiva e Cultural Diogo Cão, 

Empresas da Região, Unidade de Saúde de Vila Real, Estabelecimento Prisional de Vila 

Real e Escola Segura PSP/ GNR. Todas estas parcerias têm como propósito garantir todos 

os recursos para que o ensino e a aprendizagem sejam sempre melhores.  

Localiza-se perto de edifícios com interesse público e de interesse a nível 

educacional, como Instituto Português do Desporto e Juventude, Parque Florestal, Parque 

Corgo, Piscinas Municipais e Ginásio Clube de Vila Real. 

Quanto às instalações desportivas esta conta com um ginásio, com capacidade 

para uma turma, 4 áreas exteriores, sendo elas 2 campos equipados com balizas e tabelas 

de basquetebol, 1 área com tabelas de basquetebol e uma área com caixa de areia para 

salto em comprimento e lançamento do peso. Conta com um pavilhão gimnodesportivo 

com capacidade para 4 turmas. Para a lecionação das aulas de natação esta conta com as 

Piscinas Municipais e as piscinas do Ginásio Clube de Vila Real. Fora os recursos 

materiais  

Por último e com grande importância esta escola prima a inclusão e o respeito 

pelas características individuais, sendo uma das escolas em Vila Real com as melhores 

condições para receber alunos com necessidades de educação especial e a que mais 

alunos, com estas características, acolhe. 
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3.   Tarefas e Atividades a realizar no Estágio Pedagógico 

 

Antes de iniciar o EP realizou-se uma reunião com os alunos estagiários e os 

professores responsáveis da UTAD. Esta tinha o intuito de apresentar todos os objetivos 

do estágio e as tarefas que tinham de ser cumpridas ao longo do ano letivo.  

Todas estas tarefas surgem numa forma de orientar, ou seja, surgem em forma de 

guia para o estagiário, para que este possa corresponder de forma independente, séria e 

consciente às peculiaridades da disciplina, isto é, às características próprias da disciplina 

de EF.    

As tarefas estão todas discriminadas no documento orientador, Supervisão 

Pedagógica em Educação Física: Parâmetros e Critérios de Avaliação do Estagiário de 

Educação Física cujo o autor é a Professora Doutora Ágata Marquês Aranha.  

Em seguida são apresentadas todas as atividades e tarefas a serem realizadas e 

consequentemente avaliadas:  

•   Tarefas de Ensino-Aprendizagem  

o   Elaboração de Unidades Didáticas (UD’s);  

o   Elaboração de Planos de Aula (PA);  

o   Prática do Ensino Supervisionada (PES) e todos os processos que 

lhe são aliados.  

•   Tarefas de Relação Escola-Meio  

o   Estudo de Turma; 

o   Desporto escolar; 

o   Todas as atividades extracurriculares que o Núcleo de Estágio 

esteja envolvido. 

•   Ação de Informação 

o   Conceção / Projeto; 

o   Documento / Trabalho Escrito; 

o   Preleção / Realização da Ação; 

o   Balanço Final da Ação. 

•   Dossier Individual (Entregue à Supervisora da Universidade); 

•   Atitude do Estagiário (Avaliada pela PO); 

•   Perfil Global do Estagiário (Avaliada pela PO). 
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4.   Tarefas de Ensino - Aprendizagem 

 

“Apropriação ou modificação de comportamentos (motores ou cognitivos) ou 

vontades (socio-culturais, socio-afetivas) alcançada pelos alunos de acordo com 

objetivos previamente definidos pelo professor.”  

(Aranha, 2005, p.3) 

 

O processo de Ensino–Aprendizagem (PEA) consiste numa ligação entre o 

professor e os alunos, em que o professor tem a função de transmissor de conhecimento 

de forma organizada, sistematizada e estruturada de todos os conteúdos e das estratégias 

a utilizar e ao aluno compete a função de recetor, tendo o dever de adaptar e adequar os 

conteúdos (à sua maneira de pensar e de ser) de uma forma participativa e aplicada, 

sempre com o objetivo, tanto do professor como do aluno, a modificação de 

comportamentos. 

Quanto ao ensino, Aranha (2005) afirma que é um processo pelo qual se pretende 

atingir determinados objetivos pré-definidos, mobilizando-se para o efeito, meios, 

estruturas e condições, e deste modo organizar estratégias de forma sequencial e 

combinatória. Com o que o autor nos diz podemos perceber que para o ensino é necessário 

recorrer, previamente a um planeamento tanto global como específico sobre o meio em 

que estamos envolvidos para que possamos refletir a fim de sistematizar estratégias de 

forma lógica e metodológica. A mesma autora também nos apresenta que a aprendizagem 

é o processo do qual emerge ou se altera uma ou mais condutas comportamentais a nível 

motor, cognitivo, socio afetivo ou socioculturais, de forma mais ou menos duradoura ou 

até permanente. 

Então, sobre este processo, e mais uma vez com a autora Ágata Aranha, podemos 

dizer:  

 

“O processo de ensino-aprendizagem não deve referir-se apenas à mera 

transmissão de conteúdos, mas sim contribuir de forma efetiva para a ação educativa, a 

qual de ser organizada, participada, coerente e consciente, o que a torna intencional.” 

 (Aranha, 2005, p. 4) 
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4.1.  Planeamento  

 

Começando pela origem da palavra planeamento, podemos verificar que esta 

deriva da palavra planear, tendo esta como significado “elaborar o plano; determinar os 

objetivos e meios para”. Bento (2003) defende que o planeamento é “uma reflexão 

pormenorizada acerca da direção e do controlo do processo de ensino (...) sendo pois 

evidente a relação estreita com a metodologia ou didática desta, bem como os respetivos 

programas.” 

Posto isto, o planeamento nada mais é do que uma definição de objetivos sendo 

este o pilar para a docência, pois sem objetivos não se consegue guiar, ensinar, ajuizar 

toda a evolução dos alunos. Segundo Aranha (2004) a definição de objetivos está na base 

da ação educativa (...) Sem eles não se pode avaliar, corrigir, orientar, nem controlar o 

processo de ensino–aprendizagem. Dando mais destaque à definição de objetivos, Aranha 

(2004) ainda defende que os objetivos permitem tomar decisões, definir estratégias e 

comportamentos. Se a definição de objetivos for bem idealizada e estruturada dela 

resultam boas estratégias e decisões com grande impacto no decorrer da lecionação das 

aulas. 

Juntando o que os dois autores acima defendem, Serrazina (1998) mostra-nos com 

estudos realizados a importância da reflexão sobre as práticas, destacando que os 

professores desenvolvem novas maneiras de pensar (comportamentos), de compreender, 

de agir (tomar decisões) e de equacionar (estratégias) os problemas da prática e contrair 

uma maior perceção pessoal e profissional da carreira de docente e desta forma, 

questionam as suas próprias práticas (reflexão). 

O planeamento é um processo que está dividido em etapas e para que este seja 

lógico, todas as etapas têm que estar interligadas, ou seja, do mais global para o mais 

específico. O mais global será um planeamento sobre todas as atividades a realizar ao 

longo de todo o ano letivo e o mais específico será o planeamento de cada aula. Segundo 

Bossle (2002) o planeamento de ensino propriamente dito, expressa-se na organização 

intencional do professor (...), pode ser subdividido em plano de disciplina ou de curso, 

que é o plano que se faz para um ano ou semestre; o plano de unidade ou Unidade 

Didática, que é o planeamento de um programa; e o plano de aula, que nada mais é do 

que uma parte da Unidade Didática para a prática da sala de aula. 
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4.2.  Planeamento Anual 

 

O planeamento anual é um dos processos mais importantes para o professor, parte 

do início de uma reflexão minuciosa em relação a todos os conteúdos a serem abordados 

ao longo do ano letivo e também dos recursos materiais, recursos humanos e recursos 

espaciais que nos são proporcionados. Para Bento (1987) a elaboração do plano de anual 

constitui o primeiro passo do planeamento e preparação do ensino e traduz, sobretudo, 

uma compreensão e domínio aprofundado dos objetivos de desenvolvimento da 

personalidade, bem como reflexões e noções acerca da organização correspondente do 

ensino no decurso do ano letivo.  Acrescenta Neves & Graça, citado por Gomes (2004) 

que o planeamento anual consta como um instrumento orientador relevante para os 

professores, conduzindo a uma visão sistémica acerca do processo de ensino 

aprendizagem para o decorrer do ano letivo. 

 Em relação ao planeamento anual este foi definido na primeira reunião do grupo 

de EF, onde foram examinados e debatidos assuntos como os critérios de avaliação e os 

seus parâmetros, a definição de objetivos ou competências específicas e gerais, todas as 

modalidades a serem abordadas e consequentemente os seus conteúdos e técnicas, estes 

sempre com base no “Programa de EF (Reajustamento), Ensino Básico, 3º Ciclo, 2001” 

e por fim as atividades extracurriculares que iriam ser realizadas. Com muita pena o NE 

não esteve presente nessa reunião, pois não fomos convocados para a mesma. 

No dia 16 de Setembro de 2016 realizou-se uma reunião entre o NE e a PO com 

intuito de falar sobre o planeamento anual. Foi-nos dito que já existia um planeamento 

anual, este descrito no parágrafo acima, sendo facultado aos estagiários e por ele tinham 

que se orientar. Esta situação não foi a melhor porque não tivemos a oportunidade de 

colaborar e participar em conjunto com os outros professores de forma a adquirir novos 

conhecimentos e novas destrezas e principalmente interagir com os outros docentes. 

Posto isto, na reunião tratamos de assuntos como funcionamento do estágio, 

documentação, UD, Desporto Escolar (DE) e Assessoria à Direção de Turma. 

Relativamente ao funcionamento do estágio fomos informados que iriamos permanecer 

no estágio até ao final do ano letivo para concretizar todas as atividades inerentes ao 

estágio, falamos que cada estagiário iria ficar responsável por uma turma e teríamos que 
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participar em todas as atividades do grupo de EF (corta-mato, torneios de final de 

período). Quanto à documentação foram-nos entregues o planeamento anual e os horários 

das turmas da orientadora. Ficamos a saber quais as UD’s que iriamos lecionar e que a 

PO iria lecionar a primeira UD, onde os estagiários realizavam as observações, 

respetivamente. Do DE ficamos responsáveis com a equipa de Ténis de Mesa e que 

iriamos colaborar na preparação e orientação da equipa nos treinos e nas competições. E 

por fim, falamos sobre a Assessoria à direção Turma, onde a professora explicou-nos em 

que consistia a Assessoria e quais as atividades a serem realizadas ao longo do ano letivo.  

Em suma, este planeamento serviu de orientação para a prática supervisionada 

ajudando na sistematização e solidificação dos objetivos estipulados para o estágio 

pedagógico, nunca esquecendo que o planeamento não pode ser absoluto, rígido ou 

mesmo inflexível pois poderá sofrer alterações devido às condições e necessidades 

existentes no ambiente escolar.  Segundo Bento, citado por Silva (2015), este documento 

deve ser aberto pois é sempre suscetível a alterações, ou seja, é concebido numa fase 

prévia, mas que ao longo do tempo deve ser reorganizado, tendo em conta os 

contratempos decorridos no próprio contexto escolar.  

 

 

4.3.  Unidades Didáticas 

 

Segundo Bossle (2002), a UD é o segundo nível de planeamento, é uma 

construção orientadora da ação docente, que organiza e dá direção e coerência aos 

objetivos a que se propõe. 

Aranha (2008) mostra-nos que para elaborar uma UD os conteúdos e os objetivos 

a abordar têm que ser pertinentes, adequados ao nível de ensino e estarem corretamente 

explicitados e fundamentados. A mesma autora acrescenta que as UD’s são aplicadas e 

ajustadas através de decisões de ensino pedagógica e diretamente corretas, em função da 

especificidade da escola e das turmas, e, ainda, das condições que a realidade de ensino 

oferece, verificados após a avaliação diagnóstica (p. 4) 

A UD é um documento que tem o intuito de auxiliar, orientar e facilitar a atividade 

pedagógica do professor. Deve ser elaborada uma UD para cada modalidade que se 

lecione ao longo do ano letivo. Estas têm como base o Programa Nacional de EF referente 



2º Ciclo do Ensino da Educação Física nos Ensinos Básico e Secundário                            [2016/2017] 

José Pedro de Sousa Teixeira – Relatório da Prática do Ensino Supervisionada 11 

a cada ciclo de ensino. Posto isto, as unidades didáticas têm um papel de grande 

importância no PEA, partem sempre do planeamento anual (referido no ponto 4.2.), e 

nelas estão definidos todos os objetivos necessários para a modalidade num espaço de 

tempo, os conteúdos que serão abordados e as suas estratégias. Este planeamento procura 

criar uma sequência lógica e metodológica da matéria, ou seja, cada aula terá uma função 

específica.  

Como o planeamento anual a UD também não deverá ser um documento absoluto, 

rígido e inflexível estando sempre sujeito a alterações, tendo em conta a evolução da 

turma em geral e dos alunos em particular, bem como de outras situações que impliquem 

a alteração das condições existentes (Silva, 2015).  

Podemos dizer que a UD é um ótimo guia ajudando na organização das aulas e na 

estruturação do processo de Ensino – Aprendizagem. 

Quanto à construção das UD’s orientamo-nos pelo documento da Professora 

Doutora Ágata Aranha da série didática 47: “Organização, Planeamento e Avaliação em 

Educação Física” e por um exemplar cedido pela nossa orientadora cooperante. 

Antes da elaboração das UD’s os estagiários tinham que consultar o planeamento 

anual, este realizado pelo grupo de EF, para saber quais as modalidades a abordar e os 

seus conteúdos. Também eram realizadas reuniões de grupo no início e ao meio de cada 

período onde eram atribuídos os espaços para cada professor e por fim afixado o 

documento no ginásio para consulta, documento este designado por roulement. 

Passados estes processos todos os estagiários podiam começar a elaborar a UD, 

nunca esquecendo que esta deve obedecer a uma estrutura lógica e contínua. Posto isto, 

para a realização da UD’s os estagiários teriam que começar por identificar a População 

Alvo (nº de alunos, género, grau de ensino, alunos com necessidades educativas 

especiais). De seguida, identificar todos os Recursos que nos eram oferecidos (humanos, 

materiais, temporais). Depois de identificar a população e os recursos, definimos todos 

os Objetivos que os alunos teriam que atingir, estando eles divididos em três domínios, 

Domínio Socio-afetivo, Domínio Cognitivo e Domínio Psicomotor. Ainda relativo aos 

objetivos, eram apresentados critérios e ponderações para a avaliação final de cada 

domínio. Tudo o que foi referido acima estava presente na primeira página das UD’s. 

Na segunda página estava apresentada a Sequencialização dos Conteúdos. Nela 

estavam descritas todas as aulas (anuais e da UD, a data de cada aula, todos os objetivos 
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específicos, as funções didáticas, o espaço, o material e o tipo de exercício (estratégias). 

A quando a elaboração da sequencialização, começamos por selecionar a data de cada 

momento de avaliação, sendo que na primeira aula realizava-se a avaliação inicial 

(avaliação diagnóstica) e nas últimas aulas realizava-se a avaliação final (avaliação 

sumativa). Atribuindo as funções para estas aulas, as restantes estavam destinadas para 

avaliação formativa e uma delas estava definida para o teste de avaliação (teórico).  

Nas páginas seguintes estavam apresentadas as Estratégias de Abordagem da UD 

e os Métodos de Controlo do Processo com as escalas de valores referentes a todas as 

avaliações. 

 Na elaboração das UD’s existindo dúvidas eram realizados momentos de 

esclarecimentos das mesmas entre os estagiários e a professora orientadora. Terminando 

a elaboração, estas eram entregues à professora com o intuito de serem analisadas e 

avaliadas e sempre que necessário referir os aspetos a melhorar para que não houvessem 

problemas a quando a lecionação e na construção de UD’s futuras. 

As UD´s que elaborei e lecionei foram o Voleibol e o Andebol (8ºano), o 

Basquetebol, o Futsal e a Natação (9ºano) e obedeciam sempre à calendarização inicial 

definido pelo grupo de EF.  

A UD que mais tive dificuldades foi na Natação, dificuldades resultantes da pouca 

experiência tanto a nível profissional como praticante. Para mim esta UD foi a mais difícil 

de lecionar, devido à falta de conhecimentos da modalidade e de estratégias a aplicar e ao 

meu fraco desempenho nas técnicas de natação, sendo que este último ponto não é um 

obstáculo para ser um bom profissional da área. Outra dificuldade era a falta de motivação 

dos alunos para esta modalidade, sendo que esta situação já era do nosso conhecimento 

pois fomos avisados pela professora orientadora e para que isto não acontecesse tentava 

criar um bom clima entre a turma e no que toca na relação entre professor e alunos tanto 

dentro da sala de aula como fora das aulas, incentivando os alunos para realizarem a aula 

e faze-los perceber que a aula de EF não era “mais uma”.  De aula para aula fui evoluindo, 

devendo-se à pesquisa e estudo da modalidade e da troca de ideias com o NE e a PO, 

podendo evidenciar com uma reflexão sobre as dificuldades sentidas e da evolução como 

professor: 

“Tentei sempre criar um bom clima entre a turma e entre a relação aluno-

professor para que a motivação dos alunos (...) Para isso contribuiu vários fatores com 
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elaboração prévia de estratégias, vindo a serem trabalhadas desde o início do ano 

letivo, relação entre os alunos dentro e fora das aulas, com isto quero dizer, incentivos 

para a realização da aula, ajuda com uma melhor perceção do que está certo e errado 

e tentar incutir o dever dos alunos em preocupar-se com a escola. (...)Também de 

notar, que para mim esta U.D. foi a mais difícil de dar a nível de conhecimentos da 

modalidade e das estratégias aplicadas. Nunca tinha dado uma aula no ambiente de 

piscina, sendo tudo novo para mim, mas foi uma grande experiência e ajuda para a 

evolução como professor, ajudando em muito em adquirir novos conhecimentos, como 

os critérios de êxito das técnicas, na ajuda aos alunos a melhorar na prestação deles e 

principalmente nas estratégias criadas e aplicadas ao longo das aulas.” (Reflexão da 

UD de Natação). 

 

Em todas as outras UD’s apareceram dificuldades, nunca ligadas com a falta de 

conhecimento, mas sim devido ao desempenho dos alunos ou de situações que ocorriam 

sem o nosso conhecimento (greves). Estas também necessitam de bastante trabalho ao 

nível de conhecimento e de empenho para cumprir tudo o que foi planeado.  

Após lecionar todas a UD’s eram feitas reflexões para ver quais estratégias tinham 

sido mal aplicadas para que nas próximas não fossem cometidos os mesmos erros. Esta 

reflexão também tinha que ser entregue à professora orientadora com o intuito de ser 

analisada e avaliada.  

Quanto a este processo, considero-o como um dos mais trabalhosos no estágio 

pedagógico, pois precisamos sempre de um período de estudo e de investigação sobre os 

conteúdos e os seus critérios de êxito referentes para cada ano de escolaridade, 

conhecimento sobre a estruturação e elaboração da UD, estes adquiridos ao longo do 

mestrado e com a ajuda da professora orientadora e por fim, uma reflexão criteriosa de 

todo o processo aplicado ao longo da UD. Em suma, este processo foi um grande 

momento de aprendizagem e evolução como professor, podendo pôr em prática todos os 

meus conhecimentos e desenvolver outros conhecimentos. 
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4.4.  Planos de Aula 

 

O PA é a última fase a realizar, é uma previsão das atividades a realizar na aula. 

Tem como função orientar o professor definindo objetivos de uma forma lógica, ou seja, 

do mais simples para o mais complexo. Posto isto, na elaboração do PA o professor terá 

que ter em conta todos os exercícios para cada conteúdo e escolher os melhores, nunca 

esquecendo o grau de complexidade, tendo em conta a população alvo e os recursos 

matérias e espaciais existentes na escola.  

O objetivo principal do PA é de guiar e orientar o professor sobre todos os fatores 

necessários para a lecionação da aula prevendo todas as atividades a realizar na aula para 

que os alunos atinjam todos os objetivos definidos e consequentemente, uma evolução 

das capacidades físicas. Para Vasconcellos, citado por Nardes (2011) o planeamento das 

aulas feito pelo professor pode e deve ser considerado mais do que um guia que se aplica 

a qualquer realidade, pensando que, ele sempre foi elaborado sem preocupação com 

padrões tendo como meta o seu desenvolvimento na sala de aula. 

Como já foi referido, o PA é um documento onde estão apresentados exercícios, 

estratégias e conteúdos a serem abordados, mas nunca podemos nos esquecer que é só 

um documento orientador, ou seja, não pode ser rígido ou absoluto, pois pode ser alterado 

face ao contexto real. Defende Batalha, citado por Gomes (2014), que este instrumento 

não deve ser utilizado de forma inflexível e rígida, mas sim flexível e adaptável às 

exigências do contexto, assegurando a eficácia das aulas.  

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 PA está descrito tudo o que 

queremos realizar, mas por vezes não corre como previsto tendo que fazer alterações com 

o objetivo de proporcionar melhorias no PEA. Por isso, o plano foi um elemento fulcral 

para a lecionação das aulas, mas foi sempre necessário estar atento e preparado para lidar 

com todos os imprevistos. Recorrendo a uma reflexão, mostro uma situação que estava 

planeada e os alunos não conseguiam atingir o que lhes era pedido, situação essa que tive 

que intervir para chegar ao sucesso: 
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“No decorrer deste objetivo operacional, notei que os alunos não conseguiam receber 

a bola em autopasse, por isso usei uma regressão, onde os alunos que recebiam a bola 

agarravam-na, de seguida lançavam a bola ao ar, realizavam o autopasse e por fim o 

Passe de Dedos (Frente).” (Reflexão da aula 3 de Voleibol) 

 

A estrutura do PA obedeceu à Série Didática 47 de autoria da Professora Doutora 

Ágata Aranha (2004). No início do ano letivo criei um modelo de PA que foi utilizado 

em todas as aulas das diferentes UD´s e estava dividido em três partes. A parte inicial 

compreendia toda a informação importante para a aula a lecionar, ou seja, identificação 

do professor estagiário, UD a que pertence o plano, a data e a hora, o tempo horário, o 

ano, turma e número de alunos a quem se dirigia a UD, o total de aulas da UD e do ano 

letivo e a instalação onde iria decorrer a aula. Sem menos importância, deve ainda conter 

os objetivos específicos da aula, a função didática, os conteúdos a abordar na aula, os 

objetivos operacionais e para finalizar o material a ser utilizado na aula.  A segunda parte 

continha as tarefas que se iam desenvolver tais como, a instrução, a organização, o 

aquecimento, a atividade ou objetivo operacional, o tempo de duração de cada atividade, 

as estratégias e por fim o modo de controlo das aprendizagens. Na terceira parte 

correspondia ao balanço da aula sendo feitas breves questões aos alunos sobre os 

objetivos específicos, os conteúdos e critérios de êxitos abordados na aula e finalizando 

com o que iria ser abordado na aula seguinte. 

Ao nível da atuação como professor acho que fui capaz, adotando os métodos e 

estratégias que se adequavam às situações imprevistas que iam surgindo, até que ao longo 

do ano certas situações já eram dominadas antes que existissem, mostrando isso que com 

a prática em contexto real, o docente adquire mais destrezas estando em constante 

evolução, pois todos os dias aprendemos sempre algo novo. Todos os planos de aulas 

respeitaram a sequencialização que estava apresentada na UD.  

Em todas as aulas lecionadas os estagiários tinham que realizar um balanço final, 

ou seja, teriam que fazer uma reflexão sobre a relação entre plano de aula com a aula. O 

objetivo dessa reflexão era de perceber as desigualdades entre o que estava planeado e o 

foi feito na realidade, os conteúdos que tinham sido abordados e as estratégias que tinham 

sido aplicadas se foram cumpridas e se não foram, o porquê. Defende Aranha (2004), 

após terminar a aula deve-se fazer um balanço da atividade (...) identificam-se todas as 
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causas de (in)sucesso, das estratégias e das metodologias adotadas, (...) procedendo-se a 

uma análise crítica e reflexão sobre os resultados, na qual se identificam as estratégias a 

manter e as que se devem alterar, apresentando estratégias de aperfeiçoamento e 

sugestões que permitam reajustar o próximo episódio do processo Ensino – 

Aprendizagem. 

Sempre que realizado um PA e consequentemente a lecionação da aula, o 

estagiário reunia-se com a professora orientadora e esta dava o juízo sobre todo o 

comportamento do estagiário. Posteriormente, os estagiários teriam que realizar a 

reflexão da aula e entregar à professora para que esta fosse analisada e avaliada pela 

mesma.  

Para finalizar, todo este processo é sem dúvida de extrema importância para a 

carreira de docente, pois sem planear uma aula o professor terá que inventar, muitas das 

vezes com exercícios que não são os melhores trazendo consequências para o 

desempenho dos alunos. Mostra-nos Santos (2013), que a falta de compromisso com o 

planeamento leva o professor a uma aula improvisada, com atividades escolhidas sem 

intencionalidades pedagógicas concisas, que não constituem significado para a 

aprendizagem dos alunos.  

 

 

4.5.  Avaliação  

 

Define-se a avaliação como um “processo regulador das aprendizagens, 

orientador do percurso escolar e certificador das diversas aquisições realizadas pelo 

aluno” (Diário da República, 2011). 

 Segundo Aranha, citado por Gonçalves & Aranha (2008) a avaliação refere-se à 

recolha de informações necessárias para um (mais) correto desempenho. É um regulador 

por excelência de todo o processo ensino-aprendizagem. É a consciência do próprio 

sistema educativo.  

Recorro a Luckesi (2005), que expõe a importância da avaliação como um meio 

capaz de situar o aluno no seu processo de aprendizagem, para que os professores 

consigam tomar deliberações acertadas tendo em conta o desenvolvimento dos mesmos.  
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A avaliação é a última etapa sendo ela uma tarefa central do professor. É de 

extrema importância e necessária para o PEA, nunca esquecendo que esta está interligada 

com o planeamento. Consiste na recolha de informações do desenvolvimento do aluno, 

para que o professor se situe quanto ao processo de aprendizagem dos alunos e consiga 

tomar decisões acertadas sobre o desempenho dos mesmos. Tem como objetivo principal 

identificar os problemas e resolvê-los consoante as necessidades dos alunos e 

consequentemente, ajudar na tomada de decisões aquando a reflexão do professor sobre 

as estratégias a aplicar para o sucesso escolar e por outro lado proceder à classificação 

tanto a nível periódico como final dos alunos. Posto isto, considerando a avaliação um 

processo dinâmico, Aranha (2004) defende que esta deve responder a 5 questões 

fundamentais da didática:  

•   A quem? (objeto da avaliação);  

•   O quê? (parâmetros de avaliação);  

•   Como? (critérios de avaliação);  

•   Porquê? (coerência das opções tomadas);  

•   Que resultados? (relação entre as opções tomadas e o resultado alcançado).  

 

Neste seguimento e segundo Matos (2014), o professor deve realizar as diferentes 

modalidades de avaliação, sendo elas: definir formas e objetivos de avaliação; elaborar 

instrumentos de avaliação; especificar estratégias adequadas às tarefas a avaliar; tratar os 

dados com eficácia pedagógica e refletir sobre os dados obtidos. 

Assim sendo, foi necessário planear a avaliação. Este planeamento começou 

aquando a elaboração da UD e para isso é fundamental definir os conteúdos a avaliar, os 

critérios, os parâmetros e as ponderações de cada domínio a serem avaliados. Para que 

tudo ficasse registado foi criado um instrumento de registo de avaliação, este estava 

situado nas UD’s em forma de grelhas e através das quais o professor pudesse fazer a 

análise e refletir sobre o desempenho dos alunos. Quanto aos parâmetros de avaliação 

estes variavam em escalas para os diferentes domínios, ou seja, para o domínio 

psicomotor foram usadas escalas de 1 a 5 e para os domínios socio afetivo e cognitivo 

foram usadas escalas de 1 a 3. 

Em todas as UD’s a avaliação foi teórica e prática, isto é, à parte teórica pertencia 

o teste escrito, o questionamento nas aulas e o relatório caso não fizessem a aula e à parte 
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prática pertenciam três fases distintas sendo elas, Avaliação Diagnóstica, Avaliação 

Formativa e Avaliação Sumativa. Explicando as três fases distintas que pertencem à parte 

prática, Perrenoud (1999) diz-nos que “a avaliação que antecede a preparação de um PEA, 

de um plano de curso ou de qualquer outra atividade é a avaliação diagnóstica, sendo 

indispensável ao longo de todo o desenvolvimento de um projeto e não só na fase inicial 

de um trabalho. A avaliação formativa declara os progressos e os obstáculos que se vão 

expressando ao longo de todo o processo, possibilitando assim uma avaliação contínua 

realçando a avaliação do processo. A avaliação que ocorre no final denomina-se por 

avaliação sumativa e contribui para o alcance dos objetivos do processo pedagógico e não 

apenas para verificar se eles foram ou não atingidos”. 

A avaliação foi o processo mais difícil do estágio pedagógico. Nela presenciei e 

enfrentei o mundo em que vive um professor. Sempre me fascinou este processo, mesmo 

antes de decidir que me queria tornar professor. No início foi um processo complicado 

devido à inexperiência dos estagiários. No meu caso, tentei ser sempre coerente, justo e 

correto, mas parecia que o efeito era o contrário. As dificuldades não eram em atribuir a 

nota a cada aluno, mas sim na definição dos parâmetros, não nas escalas, mas sim na 

observação dos mesmos conciliando com todos os critérios que seriam importantes a 

avaliar. Com a experiência adquirida ao longo da prática pedagógica fez-me repensar nas 

minhas estratégias de avaliação e nas formas como teria que proceder quando não 

estavam a resultar, no meu caso esta experiência levou-me a que futuramente, aplique só 

escalas de 1 a 3 na avaliação dos domínios, garantindo assim a uma observação mais 

pormenorizada de todos os critérios e assim atingir o objetivo da avaliação que é a de 

identificação dos problemas e resolvê-los e assim atingir a eficácia pedagógica. Outro dos 

pontos em que tentei sempre aprimorando foi na questão da avaliação formativa porque 

dela conseguimos retirar o máximo de informações sobre o desempenho dos alunos 

podendo refletir sobre elas e assim ajudar o aluno a chegar ao sucesso. Jacinto, Carvalho, 

Comédias & Mira, (2001) mostra-nos que é imprescindível o controlo e avaliação dos 

alunos no decorrer das aulas, concorrendo desta forma para o aprimoramento do processo 

de ensino-aprendizagem auxiliando o aluno no alcance do sucesso. 

Podemos dizer que com a experiência, ou seja, com os anos de prática o processo 

de avaliar se torna mais fácil e mais correto, mas até aqui chegar teremos que percorrer 

um longo caminho. Nunca esquecendo que para esta evolução que aconteceu durante a 
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prática pedagógica contribui em muito a reflexão constante sobre as aulas e também com 

o auxílio da PO e do NE. Após todo este processo, também posso concluir que além da 

experiência que a prática avaliativa necessita, esta requer que os objetivos estejam bem 

definidos para que o processo seja simples e prático.  

 

 

4.6.  Prática de Ensino Supervisionada 

 

“construção do conhecimento profissional” 

(Alarcão e Roldão, 2008) 

 

Generalizando o conceito de Prática de Ensino Supervisionada (PES) os autores 

Seabra, Silva & Resende (2016) dizem-nos que é realizado “um olhar tripartido pelo 

estudante estagiário, orientador cooperante e supervisor pedagógico, propondo-se 

considerações norteadoras para uma efetiva formação inicial e prática do ensino 

supervisionada.”. Com esta breve conceitualização da PES percebemos que existem 

vários atores envolventes em todo este processo. Neste ponto vamos destacar a relação 

entre os três atores, isto é, a importância que os papeis dos supervisores, tanto o do 

pedagógico como o do cooperante, têm na formação inicial do estagiário. 

Duffy, citado por Vieira (2009) mostra-nos que a noção de supervisão, no domínio 

educacional, tem uma herança histórica associada às funções de inspeção e controlo. 

Mostrando-nos a evolução da ideia de supervisão, a autora Silva (2007) cita que “é muito 

recente a ideia de supervisão enquanto processo de interajuda, monitoração, 

acompanhamento e apoio ao qual está subjacente a imagem do supervisor”.   

Segundo Alarcão (2001) definimos a supervisão como teoria e prática de 

regulação de processos de ensino e de aprendizagem em contexto educativo formal. 

Podemos também considerar que existem dois modos diferentes de supervisão, ou 

seja, podemos executar supervisão como podemos ser supervisores, sempre com vista no 

objetivo principal que é orientar. Para o modo de executar supervisão, Amaral et al (1996) 

diz-nos que é uma atuação de monitorização sistemática da prática pedagógica, sobretudo 

através de procedimentos de reflexão e experimentação. No modo de ser supervisor 

Alarcão e Tavares (2003) mostram que é o processo em que um professor, em princípio 
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mais experiente e mais informado, orienta um outro professor ou candidato a professor 

no seu desenvolvimento humano e profissional.  

Ainda não falado, mas não esquecido que a PES é a consumação de tudo o que foi 

realizado ao longo do EP, ou seja, tudo o que já foi referido nos pontos acima como os 

pontos que ainda serão referidos.  

Após esta introdução podemos assistir à importância da PES no momento de 

formação do meu currículo enquanto estagiário. Esta resulta de todas lecionadas pelo 

estagiário, todas a aulas observada pelo PO e pelos colegas do NE, pelos planos de aulas 

e pelas UD’s. Resumindo, são todas as atividades realizadas pelo o estagiário e de todos 

os momentos de auxílio e de monitoração dos supervisores. Todas as aulas lecionadas no 

EP foram observadas pelo PO e NE. A seguir a cada aula lecionada era feita uma reflexão 

criteriosa com o intuito de refletir sobre tudo que foi aplicado na aula, ou seja, as 

estratégias, as metodologias e os exercícios realizados afim de perceber o desempenho 

dos alunos e as suas evoluções, caso não haja melhorias pelos alunos o que tem que ser 

melhorado na nossa forma de lecionar as aulas. Ao fim de cada aula o PO transmitia-nos 

vários feedbacks, derivados da observação minuciosa do mesmo a quando o decorrer da 

aula de forma a melhorar o nosso desempenho. O professor também nos cedeu toda a 

documentação sobre as modalidades, ajudando a aumentar e a melhorar o nosso 

conhecimento e novas competências. Estas duas últimas frases mostram a interajuda entre 

os atores do PEA. A formação do professor ao se realizar em inter-relação com a 

supervisão pedagógica, desenvolve-se em duas dimensões: pela monitorização da prática 

pedagógica e pela dimensão interpessoal, tendo subjacente a reflexão e a experimentação 

na ação (Vieira, 1993). 

Refletir é o ato de meditar, isto é, pensar muito sobre um momento com o objetivo 

de retroceder ou recuar, mentalmente, até esse momento para que o indivíduo perceba se 

a sua forma de agir foi a melhor ou não. Consideramos esta atitude um processo de 

adquirir novos conhecimentos e consequentemente melhorar os conhecimentos já 

adquiridos.  A reflexão fornece oportunidades para voltar atrás e rever acontecimentos e 

práticas (Serrazina, 1998). Acrescenta Ghedin (2002) que “é na prática reflexiva que este 

conhecimento se produz, na inseparabilidade entre teoria e prática”.  
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4.6.1.   Observação 

 

“Aprende-se muito através da observação e o ensino não constitui uma exceção. 

A observação regular de aulas e uma discussão de qualidade sobre o desempenho 

constituem uma componente extremamente importante do processo de desenvolvimento 

pessoal e profissional de qualquer professor, independentemente do seu nível de 

conhecimento e experiência.” 

(Reis, 2011)  

 

O autor acima mostra-nos que a observação é um instrumento de grande 

importância no dia-a-dia de um professor. Observar é um comportamento que temos 

diariamente de grande importância pois permite-nos avaliar situações do meio 

envolvente. Segundo Aragão e Silva (2012), o ato de observar é fundamental para analisar 

e compreender as relações dos sujeitos entre si e com o meio em que vivem. 

Em relação à prática da docência, Estrela (1994) mostra-nos que o professor, antes 

de passar para a prática, terá de passar por uma fase de observação que permite que este 

reflita sobre a realidade por onde irá passar. Esta prática, no decorrer do processo de 

formação, consiste numa ferramenta indispensável de aprendizagem na intervenção 

pedagógica do observador, conduzindo à aquisição de competências em diversos 

domínios (Pauwels, citado por Rosado, 1997).  

Resumindo tudo o que foi defendido pelos autores anteriormente, Ágata Aranha 

na Série Didática 334: Observação de Aulas de Educação Física. 2007 diz-nos:     

 

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

é tão importante na análise e avaliação de prestação dos alunos e dos atletas, como na da 

própria atividade de professor. Ela permite identificar prestações menos eficazes, e, 

consequentemente, melhorar essa atividade. É nesse contexto que a observação é 

largamente utilizada no apoio à formação de professores.” (Aranha, 2007, p. 3) 

 

Posto isto, podemos assumir que a observação é um processo crucial para a 

formação de professores, onde o estagiário adquire novos comportamentos, novos 

conhecimentos, novas estratégias e novos métodos necessários para ser professor. 
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Durante o EP foram realizadas vinte observações ao PO. Estas foram de grande 

importância pois foi o momento onde tivemos que refletir sobre a realidade em que 

estávamos inseridos, ou seja, proporcionou o conhecimento inicial das turmas, quer a 

nível do comportamento quer a nível das capacidades motoras dos alunos e ainda adquirir 

novos conhecimentos e comportamentos que possam ser aplicadas nas aulas a quando a 

lecionação por parte dos estagiários. Martins (2011) mostra-nos que a observação tem 

sido uma estratégia utilizada na em que lhe se atribui um papel fundamental no processo 

de modificação do comportamento e da atitude do professor em formação. Para além das 

observações ao PO, foram efetuadas quarenta e cinco observações a cada um dos 

elementos pertencentes ao núcleo de estágio. Estas também de grande importância, 

mostrando-se uma mais valia para analisar diferentes formas de trabalho, diferentes 

estratégias e metodologias. Estas observações também eram importantes pois levavam a 

uma discussão entre estagiários, ajudando na identificação de aspetos positivos e 

negativos que decorreram durante a aula.  

 Todas as observações foram executadas numa ficha de registo anedótico e apenas 

se registavam os aspetos mais importantes de cada aula, isto é, todos os momentos de 

transição, de instrução, de organização, de tempo específico e tempo não específico. Além 

disso, também era usada a cronometragem em segundos. Esta cronometragem era usada 

para no final de cada observação podermos calcular e deduzir o tempo útil de cada aula e 

atribuir uma nota, que era repartida em vários parâmetros de avaliação. De referir que 

atribuição de notas só eram feitas nas observações entre o núcleo de estágio.  

Em suma, a observação permitiu-nos melhorar as nossas capacidades como 

futuros profissionais. A partir dela foi possível modificar os nossos comportamentos e 

atitudes como professores, uma vez que podemos assistir, primeiramente, à realidade do 

PEA com as observações das aulas ao PO e delas fazer o transfer para as nossas. Com as 

observações aos colegas estagiários podemos perceber as diferentes formas de trabalhar 

e dos diferentes métodos que são aplicados. Posto isto, podemos considerar que este 

processo é de extrema importância para o nosso futuro como professores. 
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4.6.2.   Prática Pedagógica 

 

De todos os momentos que já foram aqui descritos o da Prática Pedagógica (PP) 

surge como o momento que nós, estagiários, mais ansiamos. Depois de um longo caminho 

em que a nossa área de atuação é na universidade perante colegas de turma e em que o 

contato com a teoria era maior do que com a prática, chega então o momento tão 

aguardado pelos estagiários, onde podem por em prática, num contexto real, toda a teoria 

que arrecadaram ao longo do percurso académico. 

Porém, toda esta teoria adquirida durante o processo de formação anterior ao EP, 

não chega para o contexto real. Habituados a “ser ensinados” passamos para o contexto 

em que “vamos ensinar”, isto é, enquanto estudantes tentamos sempre assimilar e adquirir 

tudo o que nos era proporcionado pelos nossos professores, nunca com a preocupação de 

definir objetivos e planear o ensino e enquanto professores teremos que fazer tudo o que 

os nossos “mestres” faziam, sempre com o objetivo de inovar e de estar preocupados com 

todas as situações inesperadas que possam acontecer.  

Aquando a estreia como professores existe um misto de emoções, de felicidade 

por estarmos a fazer o que gostamos e de pânico pois passamos de um contexto ilusório 

para um contexto real, em que no conhecimento do estagiário predomina a teoria. Esta 

mistura de emoções conciliando com os excessivos conhecimentos teóricos leva a que os 

estagiários sofram com o “choque da realidade” (Bento, citado por Albuquerque; Resende 

e Costa, 2013). Este acontecimento leva a que o estagiário inicie um processo de 

descoberta de forma autónoma e que recorra à reflexão de todas as ações que esteja 

envolvido. Outro dos problemas da realidade prática é que o que as estratégias pensadas 

nem sempre são bem aplicadas ou as condições não são as mais favoráveis para a 

aplicação das mesmas, e no início do percurso poderá levar o estagiário à desmotivação. 

Assim, todos estes problemas inerentes à estreia do estagiário na atividade de docente 

fazem com que se vivencie vários estados emocionais. Estes são, de todo, de grande 

importância no processo de formação, pois levam à reflexão do estagiário se o futuro dele 

passa pela educação e se sim, nunca desistir de lutar pelos seus objetivos, fazendo isto 

com que o estagiário investigue, inove e procure sempre mais e consequentemente o faça 

sentir um verdadeiro profissional. 



2º Ciclo do Ensino da Educação Física nos Ensinos Básico e Secundário                            [2016/2017] 

José Pedro de Sousa Teixeira – Relatório da Prática do Ensino Supervisionada 24 

Para iniciar a reflexão é necessário entender o conceito de PP e para isso de uma 

forma completa e resumida as autoras Vieira e Zaidan (2013) descrevem-na como uma 

prática social complexa, que acontece em diferentes espaços e tempos no cotidiano de 

professores e alunos nela envolvidos, de um modo especial, mediada pela interação 

professor - aluno - conhecimento.       

Em relação à nossa PP, tudo o que foi descrito acima foi visível. A quando a nossa 

chegada à escola, estávamos ansiosos e inquietos por termos a oportunidade de ser o 

“líder” e de mostrar todos os conhecimentos que até então tinham sido adquiridos.  

Na primeira aula, em conjunto com a PO, fomos apresentados aos alunos. Aqui, e 

já pensado pelos estagiários, era o momento de criar contato com os alunos, mostrar a 

nossa imagem e com isto, criar boa impressão e por fim explicar que também eramos 

alvos de avaliação como eles, sendo importante que todo o trabalho realizado fosse em 

equipa, para que todos atingíssemos os objetivos estipulados. Passadas as vinte aulas 

lecionadas pela PO, foi a nossa estreia como professores, até lá já tinham sido distribuídas 

as turmas e consequentemente, um maior contato com os alunos. Mesmo assim na 

primeira aula que lecionamos foi importante relembrar que estávamos todos a lutar pelos 

mesmo objetivos e que para isso era necessário empenho, solidariedade, dedicação e 

afinco em todas as atividades propostas por ambas as partes, ou seja, pelos alunos e pelo 

professor. Foi notória a ajuda que nos deu as vinte aulas iniciais que a PO lecionou, por 

um lado estas serviram para avaliar uma forma de trabalho diferente, oriunda de uma 

profissional mais experiente, por outro lado de conhecermos os alunos, os 

comportamentos individuais, as capacidades motoras, e assim podermos planear de forma 

mais eficaz as atitudes que o professor estagiário devia adotar aquando se estreia como 

professor. 

Para falarmos melhor das atitudes do professor estagiário temos que recorrer às 

técnicas de intervenção pedagógica, pois elas estão diretamente relacionadas.  
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4.6.3.   Técnicas de Intervenção Pedagógica 

 

Dizemos, segundo Aranha (2004) que as técnicas de intervenção pedagógica são 

a “sistematização de um conjunto de comportamentos referentes à intervenção do 

professor, que condicionam a atividade do aluno.” (p. 31) 

Para toda a atividade docente ir de encontro com o desenvolvimento e evolução 

dos nossos alunos, o professor deve estipular técnicas que o ajude a melhor a intervenção 

pedagógica. 

As técnicas de Intervenção Pedagógica prendem-se com um vasto número de 

destrezas que o professor deve dominar e desenrolam-se em quatro Dimensões: Instrução, 

Gestão, Disciplina e Clima (Siedentop, citado por Aranha, 2004). 

Então, acrescenta Aranha (2005) que as destrezas que compõem estas dimensões 

interrelacionam-se, não devendo, por isso, ser entendidas cada uma por si, mas sim como 

um conjunto sólido que quando corretamente dominado permite ao professor a prática de 

um ensino mais eficaz. 

Para que as quatro dimensões tivessem sucesso, tivemos que criar várias 

estratégias de abordagem das UD’s. Estas derivavam consoante o ambiente, se era em 

pavilhão ou campo exterior ou em ambiente de piscina. As estratégias aplicadas só foram 

diferentes na UD de Natação.  

A Dimensão Instrução refere-se a procedimentos que se relacionam com a 

promoção e atividades de aprendizagem, a comportamentos do professor, que são 

relacionados diretamente com os objetivos de aprendizagem, visando a comunicação de 

informação sobre a matéria de ensino, tais como preleção, explicação, demonstração e 

feedback, ou seja, resume-se em comportamentos e destrezas do reportório do professor 

para comunicar informação pertinente (Aranha, 2004). 

A instrução ao longo da lecionação das aulas tornou-se mais curta e eficaz. Isto 

deveu-se à evolução do professor ao nível da preleção, da comunicação e na 

demonstração. Tudo isto é desencadeado porque ao longo da prática começamos a ganhar 

mais confianças em tudo o que fazemos. 

Nas aulas iniciais foi necessário transmitir mais informação, repetir muitas vezes 

a regras de segurança, a organização dos espaços e as horas de entrada no recinto 
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desportivo. Os alunos tinham dez minutos para se equipar, posto isso, se existisse algum 

atraso os alunos dirigiam-se ao professor e explicavam a causa do atraso.  

Na instrução os alunos eram colocados em meia-lua para que o professor tivesse 

visão nítida de todos os alunos e estes conseguissem também ter visão clara e focados no 

que o professor dizia. Para evitar que houvesse comportamentos desviantes, estes eram 

colocados de costas da para o sol e para espaços onde estivesse a decorrer aulas, isto se 

tivéssemos no exterior, no interior ficavam de costas para a porta de entrada do pavilhão 

e também de costas para outras turmas. Na instrução inicial relembrava aos alunos o que 

tinha sido realizado na aula anterior e dizia o que íamos abordar durante a presente aula.  

Inicialmente, tive algumas dificuldades na instrução, pois na turma do 8º ano os 

alunos eram muito faladores, alguns deles eram alunos problemáticos e a turma era 

bastantes reduzida, contava com dez alunos. Mas, ao longo do tempo estes 

comportamentos em momentos de instrução foram acabando, pois, a minha relação com 

eles melhorou, a relação com os alunos também foi melhorando e isto tudo levou a uma 

melhoria do tempo de instrução e da qualidade da instrução. Nas turmas do 9º ano, já não 

houve problemas a nível de instrução, pois eram turmas em que os objetivos deles eram 

altos, havendo muitos alunos a lutar para terem as melhores notas, isto leva a que os 

alunos sejam mais empenhados, sejam menos faladores e que o nível de compreensão 

seja maior tornando a comunicação entre professor e aluno melhor. 

Refletindo um pouco nas estratégias ao nível da instrução na turma de 8ºano, estas 

tiveram efeito, mas já depois de algum tempo passado com alunos. Isto deveu-se, e já 

referido acima, à falta de confiança com os alunos e ao comportamento dos mesmos, mas 

principalmente por ter adotado uma postura tranquila e calma com eles. Com isto, já 

aprendi que devemos ser mais duros com eles no início, “tomar as rédeas à turma” e 

depois sim adotar uma posição mais calma, mas nunca demais. 

Em relação às desmonstrações, estas maioritariamente foram realizadas pelos 

alunos, sempre com a ajuda do professor. Não considero que tenha sido uma falha, pois 

o professor demonstrava quando eram gestos técnicos que os alunos não se lembravam 

ou gestos técnicos novos. Para mim foi uma mais valia serem os alunos a realizar as 

desmonstrações, por um lado permitiu-me ter um maior controlo da turma e por outro 

lado tinha maior liberdade para explicar os critérios de êxito e ao mesmo tempo dar 

feedbacks sobre a demonstração do aluno. 
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Agora falando dos feedbacks, inicialmente eram pouco usados, pois centrava-me 

no controlo da turma, dos comportamentos desviantes, na organização dos exercícios e 

com isso perdia muitas oportunidades para emitir feedbacks.  Ao longo do tempo, com a 

prática e o ganho de confiança começaram a ser de uso frequente. Inicialmente estava 

definido como estratégia a utilização regular do feedback individual, mas ao longo do 

tempo com a ajuda das reflexões das aulas notei que era mais fácil o uso de feedbacks 

coletivo, ou seja, para a turma em geral, para que o controlo da turma fosse maior e para 

que o professor estivesse sempre a circular. 

No final de cada aula era realizado um questionário oral sobre os conteúdos 

abordados, e tentava que os alunos com mais dificuldades respondessem com mais 

frequência, e por fim falava sobre os conteúdos a abordar na próxima aula. 

Quanto à Dimensão da Gestão esta refere-se a procedimentos relacionados com a 

promoção de estruturas de organização, aos comportamentos do professor que visam 

produzir elevados índices de envolvimento dos alunos com a matéria de ensino, isto é, 

gestão das situações de aprendizagem, de organização, de transição e do comportamento 

dos alunos, tudo isto tem o intuito de que o professor consiga rentabilizar ao máximo o 

tempo útil da aula (Aranha, 2004). 

A estratégia que defini no início do ano para a chamada da turma foi sempre a 

mesma ao longo do ano e para as diferentes turmas em que lecionei. Decidi não proceder 

à chamada inicial para não perder tempo útil da aula. No início perguntava a um aluno 

quais as pessoas que faltavam, se possível era sempre a um aluno que não realizava a aula 

aquando a espera que os outros se equipassem. No decorrer do ano, deixei de perguntar 

aos alunos quem faltava pois já conhecia os alunos todos e já sabia quem é que faltava. 

Na primeira aula, e já planeada previamente pelos estagiários, foi dito aos alunos 

que existiam dois sinais de aviso. O sinal de um apito os alunos ficam no sítio, se tiverem 

bola na mão colocam debaixo do braço, e ouvem a instrução ou o feedback que o professor 

tem a dizer. Ao sinal de dois apitos os alunos dirigiam-se para junto do professor, 

sentavam-se e ouviam a informação que o professor lhes tinha a dar. Esta estratégia 

mostrou-se eficaz, relativamente a situações que os alunos tinham bolas, no inicio foi 

preciso estar constantemente a chamar a atenção aos alunos para não estarem a bater com 

as bolas e colocarem debaixo do braço. Ao longo do tempo foi melhorando este 

comportamento. 
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Para aumentar o tempo útil da aula, os alunos que não realizavam a aula ajudavam 

na organização do material, ou seja, o professor dizia onde colocar o material e estes 

faziam que lhes era pedido.  

Não foi possível elaborar uma estratégia para a gestão do material, pois o material 

tinha que ser sempre requisitado no ginásio da escola e posto isto, transportado para o 

pavilhão. Para isso a única estratégia que os estagiários criaram foi que o transporte do 

material era feito pelos mesmos e tentavam sempre requisitar 10 minutos antes da aula. 

Quanto à arrumação, como as modalidades eram iguais para todos os estagiários, no final 

da aula ficava tudo no pavilhão para que o estagiário que lecionava a seguir pudesse 

organizar a sua aula. 

As aulas começavam depois de 10 minutos do primeiro toque, onde os alunos 

tinham tempo de se equipar. No final, nas aulas de 45 minutos os alunos saíam 10 minutos 

antes do toque e nas aulas de 90 minutos saíam 15 minutos antes do toque. Isto eram 

regras estipuladas pela escola. 

Relativamente à Dimensão da Disciplina, esta refere-se aos procedimentos 

relacionados com a promoção de comportamentos apropriados, onde os comportamentos 

do professor visam a modificação de condutas inapropriadas em condutas úteis e 

produtivas, ou seja, comportamentos apropriados, tendo por âmbito diminuir/modificar e 

promover comportamento apropriados por via de comportamentos e destrezas técnicas de 

ensino adquiridos pelo professor (Aranha, 2004). 

Como já referi acima, a minha postura calma levou a que os alunos tivessem 

alguns comportamentos menos bons, isto na turma de 8º ano, mas ao longo do tempo 

estes comportamentos foram mudando, mas em todas as aulas existiu respeito mútuo 

entre o PE e os alunos. Quanto às turmas do 9ºano nesta dimensão foi totalmente 

diferente, pois eram turmas que a nível de disciplina eram melhores. 

Não foram elaboradas estratégias referentes a expulsões ou penalizações dos 

alunos. Isto deveu-se a uma conversa com PO. A mesma pediu para que nesse sentido, 

tentássemos resolver a situação com o aluno que estivesse envolvido e só depois pensar 

em expulsar ou mandar sentar o aluno por alguns minutos. Só por duas situações é que 

mandei sentar alunos, isto porque os alunos já tinham sido chamados várias vezes à 

atenção e continuavam a falar por cima do professor enquanto instruía e estavam a ter 

comportamentos desviantes enquanto a realização dos exercícios. 
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Quanto aos alunos que apresentavam mais comportamentos desviantes, tentava 

sempre colocá-los separados uns dos outros e tentava colocar responsabilidades neles, 

como realizarem a demonstração e ficarem responsáveis pelos sacos dos valores. 

 Por último a Dimensão do Clima, e refere-se aos procedimentos relacionados com 

a promoção de ambiente caloroso e humano, a comportamentos do professor, que se 

relacionam diretamente com as interações pessoais e as relações humanas. Visando um 

clima de aula positivo, tais como interações com os alunos e entusiasmo no seu 

aperfeiçoamento, tendo como âmbito, todos os comportamentos e destrezas técnicas de 

ensino que fazem parte do reportório do professor para conseguir um clima educacional 

agradável e positivo. 

A quando a PO nos deu a oportunidade de escolher as turmas eu decidi logo que 

queria o 8ºano, sabia que ia ter um grande desafio pois a turma é pequena, mas era 

constituída por alunos problemáticos. Logo de início foi a turma que mais simpatizei. Ao 

longo do tempo os alunos ganharam mais confiança, até nos intervalos passavam algum 

tempo connosco, lanchavam connosco quando íamos ao bar da escola. Tudo isto deve-se 

ao gosto deles por nós e pela distância de idades, pois nós somos mais novos do que a 

maiorias dos professores da escola e por isso a compreensão de alguns problemas que 

eles tinham era mais fácil para nós. Mas nunca esquecendo a barreira que existia entre a 

relação de professor com o aluno. 

Em alguns exercícios, e como a turma era pequena, às vezes realizava os 

exercícios com eles e colocava sempre competição, de modo saudável, para que os alunos 

se empenhassem mais no exercício e que o clima fosse mais agradável e positivo e assim 

proporcionar uma melhor aprendizagem. 

Também adotei uma postura de “amigo”, ou seja, sempre que tivessem algum 

problema quer em contexto de escola quer em contexto de fora de escola, que podiam 

falar comigo sempre que precisassem para tentar ajudá-los. 

É de grande importância referir que todas estas estratégias previamente planeadas, 

para que estas intervenções pedagógicas resultassem, foram o resultado de uma reflexão 

antes da ação. Nunca esquecendo que estas também não são rígidas nem inflexíveis, pois 

podem estar sujeitas a melhorias, como também podem ser retiradas e aplicadas novas 

estratégias. Todo este processo está sempre em aberto devido à constante reflexão depois 
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de todas as aulas e também com os feedbacks que resultam da observação do PO e dos 

colegas do NE. 

Durante o EP surgiram algumas adversidades que nos obrigaram a estar 

preparados para agir e consequentemente ter uma reação rápida para que conseguíssemos 

contorná-las. Estas adversidades têm a haver com exercícios menos conseguidos, com 

situações alheias, como greves, estas mudando o nosso planeamento, mas tudo isto resulta 

numa maior aprendizagem por parte dos estagiários, contribuindo para a nossa 

capacidade de improvisar e de adaptação sem que o que estava planeado perca o sentido. 

Quando é falada a capacidade de improviso, esta não é referida como não termos 

nada planeado ou de dar uma aula sem plano, mas sim numa capacidade a ser utilizada 

quando algo não corre como desejamos. Neste sentido, esta capacidade é de extrema 

importância e para que ela faça sentido, quando necessária, é preciso que os professores 

dominem os conteúdos e tenham conhecimento alargado nos vários programas.  

O domínio dos conteúdos é muito importante em qualquer área, pois determina a 

qualidade do desempenho de qualquer profissional. Posto isto, afirmamos que para que a 

prática funcione na perfeição é preciso dominar a teoria para que o resultado seja a 

excelência.  

Em suma, com todas estas técnicas e estas estratégias aplicadas, o nosso 

desempenho ao longo do ano foi melhorando, ajudaram na modificação de 

comportamentos, isto é, ganhávamos mais confiança, a nossa capacidade de organização 

ia melhorando, sentíamo-nos mais capazes resultando numa maior interação, diálogo e 

relação com os alunos, nunca perdendo o sentido do que estava planeado nem a distância 

de professor - aluno. 

 

 

5.   Tarefas de Relação Escola - Meio 

 

“A ação do professor não se pode cingir à relação com os alunos na sala de aula, esta 

deve ser ampliada a toda a comunidade escolar, de forma a poder identificar-se com a 

escola e com o seu projeto educativo. Desta forma a atividade do professor vai para 

além das funções inerentes ao PEA.” 

(Vareiro, citado por Mourão, 2012, p. 79) 
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A função de um professor não se deve cingir apenas ao PEA, ou seja, o professor 

deve participar e manter sempre uma relação próxima com a comunidade escolar. 

Relativamente à(s) turma(s) que lhe é destinada ele deverá fazer um estudo sobre a 

mesma. Para além disto, o professor também deverá ser participativo em contexto fora de 

aula, ou seja, deve promover a atividade física e o desporto proporcionando a 

confraternização entre os alunos.    

 

 

5.1.  Estudo de Turma 

 

Todo o PEA não pode decorrer de forma plena e fluída sem que o professor 

conheça a sua turma, ou seja, não faz sentido planearmos a atividade sem conhecer os 

alunos, pois iria condicionar todo o nosso planeamento, como também a forma de atuação 

do professor perante os alunos.  

O Estudo de Turma (ET) é um processo essencial na caraterização da realidade de 

uma turma, ou seja, é um apoio ao professor para adotar as estratégias de ensino mais 

adequadas para obter sucesso no PEA. Continuando o pensamento, a escolha de 

estratégias adequadas é um processo pela qual o professor precisa de fazer uma reflexão 

criteriosa e minuciosa. 

De referir que a elaboração do ET regeu-se pela Série Didática de Ciências 

Aplicadas nº 333 UTAD com a autoria de Ágata Aranha e Nuno Coelho.   

Deste modo, o ET é uma das tarefas que tivemos de realizar no EP, e para isso, 

foi necessário aplicar um questionário às turmas, das quais, os estagiários eram 

responsáveis. Da minha parte, apliquei o questionário à turma A do 8º ano da Escola 

Diogo Cão. Depois de aplicado o inquérito foi necessário elaborar o tratamento dos dados 

recolhidos com o intuito de perceber e concluir caraterísticas pertinentes sobre os alunos 

e desta forma, ajudarem na escolha das estratégias e estas consequentemente, serem uma 

ajuda grande para a melhoria a nível da intervenção pedagógica. Posto isto, o ET estava 

dividido em seis partes: (1) inicia-se com a introdução, (2) definição de objetivos de 

estudo, (3) metodologia utilizada na recolha de dados, (4) apresentação e interpretação 
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dos resultados obtidos, (5) conclusões e, por último, (6) as referências bibliográficas que 

suportam este documento (Aranha e Coelho ,2007, p. 1). 

O objetivo geral era a caraterização da turma, isto para que possamos ter maior 

facilidade na criação de estratégias como apoio para a intervenção pedagógica. Para que 

este objetivo fosse alcançado houve a necessidade de definir objetivos específicos com o 

intuito de recolher informações mais detalhadas sobre os alunos. Como objetivos 

específicos temos:  

•   Identificação do aluno com o intuito de conhecer as idades e o género, e 

numa aula de EF, com o consenso de todos os alunos fizemos a medição 

e a pesagem para calcular o Índice de Massa Gorda (IMC) (anexo VII 

valores de corte do IMC); 

•   O contacto de alguém responsável pelo aluno caso o professor precise de 

entrar em contacto; 

•   Caraterização do agregado familiar, permitindo ao professor identificar a 

predisposição da família em detrimento do auxílio e apoio que estes 

mesmos podem dar aos alunos; 

•    Hábitos alimentar, identificar se o aluno tem uma rotina diária correta, 

tendo o foco principal no pequeno-almoço, pois o seu rendimento escolar 

pode ser prejudicado porque as aulas realizam-se da parte da manhã; 

•   Saúde, dentro desta estão as horas de sono, pois são alunos novos e que 

estão em desenvolvimento; 

•   Vida escolar, ou seja, relação Aluno - Escola, fazendo questões sobre as 

disciplinas preferidas e as que têm mais dificuldades, as modalidades que 

mais gostam e as que menos gostam, o gosto pela disciplina de EF. Dentro 

deste ponto estava também estavam questões sociométricas, isto, é o que 

pensam da turma, qual a pessoa que escolheriam para parceiro, o 

relacionamento com os colegas, vergonha ou medo que os colegas gozem 

por realizar uma tarefa de forma errada. Todas estas questões têm como 

objetivo que possamos depreender a predisposição de cada aluno para as 

aulas de EF. 

•   Por último, informação sobre a vida desportiva do aluno, pretendendo 

saber se o aluno pratica alguma modalidade, se é federada ou não e 
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quantos treinos semanais, tudo isto tem a finalidade de saber o patamar 

em que o aluno está a nível físico e consequentemente o aluno pode ser 

usado como estratégia de demonstração. 

 

 A quando a análise dos questionários, pode notar que os alunos da turma não têm 

hábitos desportivos. Para contornar isto, e como sabemos que na nossa profissão o 

principal objetivo e promover o exercício físico a toda a gente, teria que incutir hábitos 

desportivos e para que isto acontecesse tinha que criar estratégias para que se cative os 

alunos à prática. Aliado a esta falta de hábitos desportivos esta o IMC, que quando feita 

uma média da turma podemos perceber que os alunos em geral não praticavam exercício. 

Quanto à parte do questionário que se dirigia à sociometria, podemos deparar que 

a turma tinha uma boa relação entre colegas, mas houveram dois casos em que os alunos 

não sabiam quem escolher para seu parceiro, e com o decorrer das aulas apercebi-me que 

estes alunos eram os menos “abertos”, eram os que menos falavam. E neste sentido, estes 

dois alunos também responderam à questão do medo ou vergonha de ser gozado de forma 

positiva, e com isto aumentou mais as minhas certezas sobre estes dois alunos.  

Quanto aos alunos que praticavam ou praticaram atividades federadas, estes eram 

de número reduzido, mas ainda assim havia alunos que praticavam modalidades 

federadas, assim podia utilizar estes alunos como agentes de ensino, ou seja, podiam 

demonstrar gestos técnicos para que o professor tivesse mais liberto para instruir. 

Assim sendo, podemos concluir que não existem pessoas iguais, isto é, cada 

indivíduo tem as suas próprias característica, por isso é que é necessário o professor 

conhecer os alunos para que consiga perceber quais os problemas e assim poder ajudar 

cada um. Sabemos que não podemos individualizar o ensino em EF, mas podemos 

trabalhar em grupo aspetos que modificam comportamentos individuais.       

 Em suma, depois da elaboração do ET percebo a importância que ele tem para 

um professor, pois podemos conhecer os alunos em contexto de escola e também fora do 

mesmo, sendo de extrema importância pois ajuda em todo o planeamento das aulas. 
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5.2.  Assessoria à Direção de Turma  

 

Segundo Vasconcelos e Almeida (2012) o diretor de turma é a força motora para 

a introdução de inovações curriculares, propõe projetos de natureza curricular e constrói 

um plano de ação para a turma, com base na resolução de problemas com os alunos. 

Acrescenta Zenhas (2006) que ao diretor de turma são atribuídas duas competências, ou 

seja, tem de promover e maximizar a articulação entre os professores da turma, alunos e 

encarregados de educação e como segunda competência tem que promover a participação 

destes nas atividades desenvolvidas. 

A assessoria à direção de turma também fazia parte do vasto leque de tarefas às 

quais o núcleo de estágio esteve envolvido. Sendo que a PO tem o cargo de Diretora de 

Turma do 9ºB, NE teve participação ativa na assessoria à direção de turma. Assim, os 

estagiários auxiliaram em todas as atividades que foram realizadas ao longo do ano letivo. 

Esta tarefa tem o intuito de nos mostrar o papel de grande responsabilidade que um diretor 

de turma tem nas suas mãos. 

Inicialmente começamos por atualizar todos os dados pessoais dos alunos, estes 

fornecidos pelos mesmos ao preencherem uma ficha sócio biográfica. Depois de termos 

em posse as fichas efetuamos o tratamento e análise dos dados com a supervisão. Os 

resultados foram apresentados na primeira reunião do concelho de turma de forma a que 

todos os docentes envolventes à turma do 9ºB pudessem ficar a conhecer as situações 

pessoais, familiares e sociais que os alunos se encontram. Nesta mesma reunião, o núcleo 

de estágio foi apresentado aos docentes. 

Ao longo do ano letivo participamos em todos as aulas da disciplina de Oferta 

Complementar (OC), auxiliando a professora e principalmente os alunos. Em várias 

aulas, aquando a altura de testes os alunos pediam à PO para estudar e nós ajudávamos 

os alunos, tentando esclarecer dúvidas sobre matérias que estavam ao nosso alcance. 

 Auxiliamos na aplicação de questionários sobre Educação Sexual, estes eram 

divididos em dois, sendo eles o pré-teste e o pós-teste, onde o tratamento de dados ficou 

ao nosso encargo. Estivemos presentes na aplicação de testes psicotécnicos, estes não 

eram ao encargo da PO, mas sim da Psicóloga da escola. Por fim colaboramos com a 
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professora na inserção das notas finais dos alunos no portal GEAE e participação em 

todas as reuniões tanto intercalares como finais de período. 

Em suma, posso dizer que este cargo traz com ele muito trabalho e muita 

responsabilidade, pois o Diretor de Turma tem que ser uma pessoa presente em todos os 

campos que os alunos estejam envolvidos. Quanto à realização desta tarefa, aprendi muito 

com a PO sobre a postura de um Diretor de Turma, concluindo que devemos acompanhar 

os alunos todos os dias, saber e conhecer a personalidade de cada, estar em permanente 

contacto com os professores da turma e tentar cativar os encarregados de educação para 

todo o PEA dos seus educandos. 

 

 

5.3.  Atividades Realizadas pelo Núcleo de Estágio  

 

5.3.1.   Corta-Mato  

 

No dia 9 de Novembro de 2016 realizou-se mais uma vez o Corta-Mato. É uma 

prova que está implementada há muito e cujo o objetivo é promover hábitos de vida 

saudável, isto é, sensibilizar os alunos para uma vida desportivamente ativa e 

proporcionar aos alunos momentos lúdicos e competitivos. A prova desenrolou-se no 

Centro de Instrução e de Treino de Fraga da Almotolia, Vila Real. 

Para que tudo corresse na perfeição foi necessário reunir o departamento de EF 

para planear a atividade, sendo que era necessário alugar autocarros, criação de 

documentos para entregar aos alunos e perceber quem é que estava livre para acompanhar 

os alunos até ao local da prova. Neste processo todo os estagiários participaram de forma 

direta, estando sempre predisposto para auxiliar em tudo o que fosse necessário. 

Posto isto, depois de tudo planeado procedemos à afixação de cartazes e ao 

anúncio da atividade durante as aulas. Para os interessados as inscrições eram realizadas 

junto dos professores de EF, fazendo parte destes o NE. Além das inscrições era 

necessário que os alunos trouxessem uma autorização dos encarregados de educação, pois 

a prova desenrolava-se num local exterior à escola. 

No dia da prova o ponto de encontro dos alunos era no ginásio da escola para que 

os professores realizassem a chamada dos alunos inscritos. Depois da chamada foi o 
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momento de colocar os dorsais nos alunos, onde o NE prestou o seu auxílio em tudo o 

que foi necessário. Feita esta tarefa era o momento de organizar os alunos todos e 

acompanhá-los até ao autocarro. Aqui mais uma vez o núcleo esteve envolvido em tudo 

o que lhe era exigido, cumprindo sempre com tudo o que estava ao alcance dos mesmos. 

Relativamente à atividade considero que esta decorreu de forma muito positiva, 

onde tudo o que foi planeado foi concretizado, para isto deveu-se o comportamento dos 

alunos, à organização de toda atividade e o empenho de todos os intervenientes da mesma.  

Por fim e em jeito de conclusão, ao participar nesta atividade tive acesso a novos 

conhecimentos, nova experiência e principalmente novas estratégias de planeamento de 

uma atividade considera de grande dimensão. Tentei auxiliar em tudo e interagir com 

todos os professores com o intuito de aprender o máximo com eles. 

 

 

5.3.2.   Torneios de Final de Período 

 

No final de cada período eram organizados torneios com o intuito de promover a 

atividade física e a confraternização dos alunos da escola. Para cada ciclo havia um 

torneio que referente à modalidade que estavam a lecionar.  

Relativamente à participação do NE, este tinha a seu cargo a organizar os torneios 

para o 3º ciclo, conjuntamente com a PO. Ao longo do ano foram realizados o torneio de 

voleibol, de basquetebol e de futsal, respetivamente. 

Então, para que corresse da melhor forma, em todos os torneios foi necessário que 

os estagiários se reunissem e elaborassem o projeto dos mesmos, os cartazes e aos 

documentos relativos à inscrição. Foram afixados cartazes em pontos comuns a toda a 

comunidade escolar. Quanto às fichas de inscrição foram entregues aos professores 

responsáveis das turmas do 3º ciclo, com o objetivo de recolher os nomes dos alunos das 

que queriam participar no torneio. Estava estipulada uma data limite de entrega das 

inscrições e após esta data estas foram recolhidas para se proceder à organização e sorteio 

das equipas e posteriormente, construir o quadro competitivo. 

No dia dos torneios, O NE e a PO compareceram antes da hora prevista para 

preparar todo o material e o espaço. O NE estava encarregue da arbitragem em todos os 
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torneios para que não houvessem problemas quanto a atitudes menos positivas por parte 

dos alunos, para que tudo corresse de forma natural e fluída. 

Mais uma vez, estar envolvido numa atividade em que pudesse participar na sua 

organização foi uma mais valia, pois com a organização desta a nosso cargo o dever de 

responsabilidade é maior. Foi mais um momento onde pude adquirir novos 

conhecimentos ao nível da organização e do planeamento. 

 

 

5.3.3.   Desporto Escolar 

 

O DE é uma das atividades que está inserida na escola Eb 2,3 Diogo Cão e conta 

com várias modalidades. O DE surge como um complemento à EF, cujo os objetivos são 

a promoção da saúde, o desenvolvimento da cidadania e a formação de bons candidatos 

a praticantes desportivos. 

O NE teve uma participação ativa no desenrolar do ano letivo, juntamente com a 

PO. Participamos semanalmente nos treinos e também em torneios realizados em todos 

os períodos do ano letivo. 

Então, para que houvesse uma grande adesão a esta modalidade foi necessário 

realizar cartazes de forma a divulgar o início dos treinos. Neles eram apresentadas as 

horas dos treinos e o local onde os mesmos aconteciam. 

A principal função do NE era de auxiliar a lecionação da atividade, ajudar na 

evolução dos alunos, marcação de presenças, elaboração das fichas de inscrição, na 

convocatória e em tudo o que a PO necessitasse.  

Durante a realização os alunos interessados na modalidade dirigiam-se aos 

estagiários ou à PO a fim de realizar a inscrição. Esta não tinha um papel definitivo, pois 

só assumia o caráter definitivo a quando a participação num torneio interescolar. 

O NE também acompanhou os alunos aos torneios de DE realizados em Valpaços, 

Lamego e Sabrosa. Nos torneios, sempre que necessário, os estagiários assumiam o papel 

de árbitros. 

Num balanço final, considero que a participação nesta atividade foi muito boa, 

pois pude adquirir novos conhecimentos, tanto nas regras da modalidade como a 

jogabilidade e principalmente na organização do DE. Também pude aprender e 
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desenvolver na parte administrativa. Para uma melhor perceção do nosso desempenho na 

atividade, em discussão com a PO apuramos que foi o ano com mais alunos inscritos na 

modalidade e para isso deveu-se a forma como cativamos os alunos. Considero que a PO 

é um exemplo a segui, pois é muito organizada e preocupada em tudo o que está inserida, 

mesmo que às vezes o tempo seja reduzido conciliando tudo o que está ao encargo dela. 

 

 

6.   Ação de Informação  

 

A Ação de Informação (AI) inseria-se como uma das tarefas obrigatórias do EP e 

teve como data de realização o dia 9 de Maio de 2017, com a duração de 90 minutos.  

Como era uma tarefa a ser realizada pelo NE, houve a necessidade de nos 

reunirmos para a decisão do tema. Como é obvio todos os elementos do núcleo tinham 

várias ideias para o tema, então foi necessário colocar parâmetros de escolha. Com esta 

parametrização foi mais fácil chegar à decisão final do tema, percebendo que a Diogo 

Cão era a escola do distrito de Vila Real que acolhia mais alunos com necessidades 

educativas especais (NEE). 

A AI teve como objetivos principais de proporcionar o conhecimento de algumas 

modalidades desportivas adaptadas, sendo elas o Voleibol sentado e o Futsal para cegos, 

e de facultar estratégias para a ajuda de uma melhor inclusão de alunos NEE.     

Despois da decisão do tema foi necessário partilhá-la com a PO, esta acolhendo-

a com todo o agrado, ajudando em tudo o que fosse necessário para a organização da 

mesma.  

Para que a AI fosse realizada foi necessário elaborar um requerimento ao 

Conselho Executivo. Nele estavam descritos o tema, os objetivos, o formato da ação, a 

quem se destinava e quem eram os responsáveis pela mesma. Após recebermos a 

confirmação era a altura de planearmos tudo o que era necessário para a realização. 

Para a promoção da atividade, recorremos à elaboração de cartazes de divulgação 

e também foi divulgada na página interna da escola, o GEAE. 

Todos os professores do departamento de EF foram convidados, mas só quatro 

professores é que compareceram, dentro destes, a nossa PO. 
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Quanto à organização, esta estava dividida em duas partes, sendo que a primeira 

parte, de uma forma teórica, caraterizamos as modalidades, isto é, a história, os objetivos 

por parte das federações, as regras e o espaço de jogo, estratégias a adotar em contexto 

de sala de aula e os gestos técnicos da modalidade. 

Numa segunda parte, de forma prática, foram realizados exercícios critério com 

progressões pedagógicas e contexto de jogo, com o intuito de que os participantes 

pudessem experimentar e vivenciar novas estratégias que num futuro possam aplicar nas 

aulas. 

Para que tudo corresse na perfeição tivemos que ponderar certas situações quanto 

à forma de apresentação, ou seja, enquanto palestrantes tínhamos que tentar passar a 

informação de forma prática e concreta, recorrer a instrumentos de apresentação, onde 

estivessem presentes a informação necessária com recurso a imagens e vídeos. 

Recorremos à gravação da AI, pois era um dos parâmetros de avaliação que 

estavam estipulados para esta tarefa.  

Para completar a AI aplicamos um questionário aos participantes, de forma a 

ajudar com uma avaliação indireta e assim completar o balanço final desta mesma. Este 

questionário era dividido por 3 questões centrais todas elas subdivididas em várias 

perguntas e para os quais os participantes teriam de responder consoante uma escala de 

Likert de 5 pontos (Muito Mau; Mau; Razoável; Bom; Muito Bom). 

A gravação e o questionário foram dois instrumentos importantíssimos, pois 

ajudaram-nos na realização do balanço final da AI.  

Depois do tratamento de dados dos questionários aplicados aos participantes e de 

uma reflexão sobre a AI, podemos considerar que esta atividade foi classificada de muito 

boa. Todos os participantes no final vieram ter connosco para falar sobre os temas 

abordados e sobre a atividade física adaptada, chegando à mesma conclusão que nós 

chegamos a quando a escolha do tema, sendo ela, que na escola onde estamos inseridos 

no EP existem vários alunos NEE e para isso teremos que adotar estratégias para aplicar 

nas turmas que esses alunos estão inseridos.  

Quanto à minha prestação considero-a de muito boa, pois tentei passar todo o meu 

conhecimento de forma clara e concisa, tentando motivar sempre os participantes para 

que estes conseguissem reter toda a informação que lhes era transmitida e assim despertar 

a curiosidade deles sobre o tema 
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 Em suma, o objetivo desta AI foi concretizado pois conseguimos sensibilizar os 

participantes, muitos deles disseram que iriam planear novas estratégias no futuro, 

despertamos a curiosidade deles, comprovada com a vinda deles até aos informantes e 

discussão sobre o tema e principalmente pela avaliação de forma indireta, muito positiva, 

com o preenchimento dos questionários. 

 

 

7.   Conclusão  

 

Terminado este longo e intenso percurso, admito que o EP assumiu um papel com 

extrema importância no meu processo de formação e com isto afirmo que iniciei a 

construção da minha identidade profissional.  

O ano de estágio ficou marcado pelo trabalho árduo e pela dedicação, resultando 

na aquisição de novos conhecimentos sobre o ensino da EF. Todos os dias aprendemos e 

vivenciamos algo novo. Tudo isto, serviu para que crescesse como pessoa e como futuro 

docente. Desta forma, este ano foi muito mais que um EP, fui aluno, fui colega e fui 

professor, essencialmente fui alguém que aprendeu e viveu muito. 

O EP é marcado por vários momentos, sobressaindo os momentos de partilha de 

conhecimentos e os momentos de entreajuda. Só foi possível vivenciar estes momentos 

devido ao EP ser um trabalho de grupo, onde partilhamos experiências e estabelecemos 

relações de ajuda que promovem a construção de destrezas que terão impacto na prática 

pedagógica. 

Ao longo deste documento intitulado com “Relatório da Prática do Ensino 

Supervisionado” foi feita uma análise de tudo o que operacionalizei durante o EP, de uma 

forma de reflexão sobre a reflexão da ação (Schön, 1987), ou seja, refletir sobre uma 

prática que já foi refletida. A elaboração deste relatório fez com que tivesse uma maior 

perceção sobre todo o meu desempenho, e consequentemente, ter a noção da evolução 

nas conceções que fui desenvolvendo ao longo do EP. Ainda, com este documento 

podemos observar a complexidade da profissão de professor, marcada pelo vasto leque 

de conhecimentos e competências que são exigidas, que por vezes não são as suficientes. 

Em todo o EP senti a exigência e dificuldade, e isto levou-me a ser exigente comigo todos 

os dias, nunca estando satisfeito em tudo o que realizava. 
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O estado de insatisfação é necessário na profissão de docente, isto é, não pode 

afetar na motivação a nível negativo, mas sim a nível positivo, pois é com este estado que 

nunca paramos de investigar e consequentemente, inovar. O ser profissional não é atingir 

o estatuo de uma determinada posição, mas é inscrever-se numa dinâmica sempre 

inacabada, remetendo que a formação do professor jamais estará inacabada (Pacheco e 

Flores, 1999). 

Olhando para o passado é normal que repetia o estágio, tudo iria ser diferente. 

Como não é possível, então recorremos à experiência, permitida pelo EP, para alterar tudo 

o que foi mal aplicado para que no futuro não se volte a repetir, a isto chamamos a 

construção da nossa identidade profissional. 

Relativamente às expectativas iniciais, estas foram superadas ao longo do tempo, 

mas de importância realçar que muitas delas não estavam enquadradas com o que na 

realidade se passou, pois, estas eram baseadas em reflexões antes da prática, onde nessa 

altura não estávamos cientes da realidade em que nos íamos inserir e de todas as situações 

inesperadas que poderiam vir a acontecer. Mas com empenho, determinação e 

principalmente, nunca desistir, esta foram sendo superadas ao longo do tempo. 

No início do ano, a quando a escolha das turmas, em conversa com a PO, foi-me 

proposto um objetivo/desafio que era motivar os alunos da minha turma a realizarem as 

aulas e mudar um pouco a disciplina dos mesmos. Quanto a este desafio penso que foi 

conseguido, para isso foi necessário criar uma ligação forte com os alunos para perceber 

quais as suas preferências e o que lhes motivava a fazer a aula de EF.  

Em jeito de conclusão, toda esta atividade reflexiva implícita no dia-a-dia de um 

professor, levou-me a perceber a importância de adotar posturas profissionais, isto é, ser 

crítico, ser responsável e ser autónomo. Todas estas posturas fizeram com que fosse uma 

pessoa diferente, tanto a nível profissional e pessoal. Percebi que refletir sobre tudo o que 

realizamos é um pilar, um apoio, para adquirir novos conhecimentos, e desta forma, 

melhorar em tudo o que fazemos, o mesmo aplicamos à nossa futura carreira de docentes.   
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ANEXOS 
 
Anexo I - Exemplo de uma UD 
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Anexo II - Exemplo de um PA 
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Anexo III - Exemplo da Gralha de Avaliação Final 

 
 

Anexo IV - Ficha de Registo das Observações 
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Anexo V - Questionário do ET 
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Anexo VI - Questionário da AI 

 
 
 
Anexo VII – Valores de Corte do IMC  

 
 


