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Resumo 
 

O relatório de estágio tem como finalidade a apresentação da 

atividade docente desenvolvida durante o ano letivo e, ao mesmo tempo, 

uma reflexão crítica sobre a experiência pedagógica em todo o contexto 

escolar. 

 A Prática de Ensino Supervisionada reflete um período de incerteza, 

onde o professor estagário coloca em prática todo o conhecimento adquirido 

e, simultameamente, valida todas essas competências e, obtem novas 

aptidões que apenas e só com a experiência é possível adquirir. 

 A estruturação do meu relatório de estágio está feita de forma 

cronológica e em conformidade com a exigência e necessidade de encontrar 

respostas na estruturação do processo ensino-aprendizagem. 

 Numa primeira fase, apresento todo o contexto escolar em que estive 

inserido, nomeadamente, a Escola, o Departamento de Educação Física e as 

Turmas. Dispondo de toda esta informação e conhecimento acerca de todo o 

meio envolvente da minha Pratica de Ensino Supervisionado poderei tomar as 

melhores decisões ao longo do ano letivo. 

 A segunda e teceira fase, resultam da descrição de todo o trabalho que 

foi desenvolvido ao longo do ano letivo, revelando as dificuldades encontradas 

em todo o processo de ensino-aprendizagem e as formas encontradas para 

superar todos esses obstáculos. A forma encontrada, antes do início do ano 

letivo, com o meu orientador para a observação das aulas constitui-se 

também como um elemento fundamental na aprendizagem como docente. 

 Em relação à quarta parte, descrevo e exponho aquela que foi a ação 

de informação, em conjunto com os meus colegas de estágio, realizada na 

escola com intuito de formar os alunos. 
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 Na quinta parte, descrevo a atividade que foi desenvolvida pelo nosso 

grupo de estágio e outra em que cooperamos com o nosso orientador durante 

o ano letivo. 

 Por fim, uma reflexão crítica sobre todo trabalho desenvolvido bem como 

sobre aspetos que, não estanto diretamente relacionados com o processo de 

ensino-aprendizagem, penso que se revelam bastante importantes na 

formação do docente. 
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Abstract 
 

The internship report has the purpose of presenting the teaching activity 

developed during the school year and, at the same time, a critical reflection on 

the pedagogical experience throughout the school context. 

The Supervised Teaching Practice reflects a period of uncertainty, where 

the trainee teacher puts all the acquired knowledge into practice and, 

simultaneously, validates all these competences and obtains new skills that only 

and only with the experience is possible to acquire. 

The structuring of my internship report is done chronologically and in 

accordance with the requirement and the need to find answers in structuring the 

teaching-learning process. 

In a first phase, I present the whole school context in which I have been 

inserted, namely, the School, the Department of Physical Education and the 

Classes. Having all this information and knowledge about the whole 

environment of my Supervised Teaching Practice, I will be able to make the 

best decisions throughout the school year. 

The second and third phase, result from the description of all the work 

that was developed throughout the school year, revealing the difficulties 

encountered throughout the teaching-learning process and the ways found to 

overcome all these obstacles. The form found, before the beginning of the 

school year, with my supervisor to observe the classes is also a fundamental 

element in learning as a teacher. 

Regarding the fourth part, I describe and explain what was the 

information action, together with my internship colleagues, held at school to 

train students. 

In the fifth part, I describe the activity that was developed by our 

internship group and another in which we cooperate with our counselor during 

the school year. 
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Finally, a critical reflection on all work developed as well as on aspects 

that are not directly related to the teaching-learning process, I think they are 

very important in teacher training.
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Introdução 
 

Este Estágio Pedagógico integra o 2º ano do Mestrado em Ensino da 

Educação nos Ensinos Básico e Secundário da Universidade de Trás-Os-

Montes e Alto Douro, Vila Real. Este relatório apresenta-se como uma 

reflexão crítica do Estágio Pedagógico desenvolvido, culminando a formação 

académica como aluno. 

 A formação inicial é fundamental no desenvolvimento de um futuro 

professor e, este estágio apresenta-se como a ultima etapa, onde Veenman 

(1984) o descreve como um “choque de realidade”. O aluno transita de 

educando para educador, passando a acarretar uma responsabilibade 

profissional, realidade desconhecida e onde tem de por em prática todo o seu 

conhecimento. Nem sempre o seu conhecimento contempla tudo aquilo que é 

exigido num contexto profissional, por esse motivo é um choque bastante 

grande com a realidade, visto que ser o professor engloba muito mais do que o 

momento da aula em si. 

 Esta última etapa de formação, foi a realizada na Escola Secundária 

Morgado Mateus, em Vila Real, sob a orientação de José Vilaça e também sob 

a orientação cooperante de José Pires e, como colegas de grupo de estágio, 

Joel Sampaio e Pedro Marinho. O Professor José Pires realizou toda a 

supervisão do estágio, desempenhando um papel bastante importante no 

estágio, pois segundo Alarcão e Tavares (1987: 34) “ensinar os professores a 

ensinar deve ser o objetivo principal de toda a supervisão pedagógica”. 

 Este estágio pedagógico foi, sem dúvida alguma, a etapa mais 

enriquecedora de toda a formação académica. O conhecimento prático vai 

muito além de toda a teoria instruída, e o choque com a realidade prepara o 

professor para o enquadramento profissional da carreira docente, tratando-se 

assim de uma etapa fundamental em todo este percurso.  
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1. Contexto Escolar 
 

Inicialmente, a realização de um estudo acerca do meio escolar torna-se 

bastante relevante a fim de planear todo processo ensino-aprendizagem, 

tranformando-o assim, num planeamento coerente, estruturado e organizado 

perante as circunstâncias encontradas. 

 

1.1. A Escola 
 

A escolha da Escola Secundária Morgada Mateus teve como pressupostos 

os feedbacks largamente positivos obtidos de antigos alunos que realizaram o 

estágio neste establecimento de ensino, tanto no que refere ao orientador 

cooperante como ás instalações desportivas, ambiente escolar e à sua 

localização. 

Relativamente às infraestruturas desportivas, a escola disponha de um 

pavilhão Polidesportivo, composto pelo recinto de prática desportiva, uma 

arrecadação onde tinha todo o material necessária para a leccionação da 

disciplina, quatro balneários (dois masculinos e dois femininos), uma sala de 

professores de Educação Física, a portaria e uma bancada. No espaço 

exterior, dispõem de dois campos, um em terra batida e outro em alcatrão. A 

escola tem ainda uma sala denominada de “Sala de Expressões” num dos 

pavilhões, vocacionado para atividades de expressão corporal, dança, 

apresentações e avaliações. 

 

1.2. O Departamento de Educação Física 
 

 Este Departamento cumpre as orientações expressas nos 

Programas Nacionais de Educação Física (PNEF), no que diz respeito aos 

níveis introdutório, elementar e avançado. No entanto, tem um documento 

próprio, em que estão definidos para cada ano escolar, os objetivos a cumprir 

para cada nível de aproveitamento. 

Está aprovado o Programa Anual de Modalidades, A Planificação das Unidades 

Didáticas, Critérios de Avaliação de Educação Física 2016/2017 e o roulement 

a ser utilizado por cada professor.  Além destes documentos, o Departamento 
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possui ainda, do Portal GIAE, um regulamento interno, um inventário do 

material disponível e as atas das reuniões realizadas. O Departamento é 

composto, na sua maioria, por professores exigentes no o seu trabalho e muito 

dedicados, no entanto nem sempre funciona da melhor maneira. Para além 

disto, nem sempre existe comunicação entre a direção da escola para com o 

departamento de Educação Física e os professores que o constituem.  

 Desde o incio do ano letivo, fui colocado à vontade por todos os 

professores, colocando-se todos à disposição para me ajudarem naquilo que 

fosse necessário.  

 

1.3. A Turma 
 

O 11ºC é uma turma composta por 26 alunos (16 raparigas e 10 

rapazes). Uma das alunas é considerada uma aluna com Necessidades 

Educativas Especiais (NEE), sendo a única nesta condição. A média de 

idades desta turma é de 16 anos. 

Através do Estudo de Turma pode concluir que apenas cerca de ¼ 

não tem por hábito a prática de desporto e quando questionados acerca da 

disciplina de Educação Física, todos responderam que tinham muitas 

expectativas e estavam bastante motivados.  

A principal função do professor de educação Física é a de desenvolver 

no aluno capacidades físicas e cognitivas, modificando, também, atitudes e 

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

cumprindo os objetivos estipulados pelo Ministério de Educação, promovendo 

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

e sócio-cultural (socio-afetivo) Aranha (2004) por isso, é necessário um 

conhecimento profundo sobre os alunos, desde as suas capacidades 

motoras e a sua motivação para prática, ao seu ambiente familiar e estilo de 

vida.  
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2. 11ºC – Planeamento do Processo Ensino-
Aprendizagem 
 

 O professor necessita e tem a obrigatoriedade de estruturar todo 

processo de ensino de forma prévia, passando primeiramente pela definição de 

objetivos. Segundo Aranha (2004) a definição de objetivos está na base da 

ação educativa, ou seja, de toda a atividade pedagógica. Sem eles não se 

pode avaliar, corrigir, orientar, nem controlar o processo ensino-aprendizagem. 

Os objetivos permitem tomar decisões, definir estratégias e comportamentos. 

Por esse motivo constitui-se necesário e, ao mesmo tempo, revelou-se como 

um veículo condutor para nos orientar em todo o processso de ensino-

aprendizagem. Por isso, é estritamente fundamental definir objetivos em todo 

esse processo. Na definição de objetivos temos que establecer o Porquê? e as 

Funções dessas mesmas metas. 

 O processo ensino-aprendizagem é segundo Aranha (2005) a 

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. Posto isto, é possivel 

afirmar que compete ao professor a direção, a sistematização e a estruturação 

de todos os conteúdos e estratégias de ensino, e com isso um planeamento 

apropriado ao seus alunos e sempre de acordo com os objetivos previamente 

definidos. 

 Para que toda esta organização e planeamento seja realizado de um 

forma mais precisa, o professor necessita de um conhecimento profundo 

acerca do seus alunos e de todo meio escolar envolvente, visto que ambas 

estão relacionadas. O processo ensino-aprendizagem não se trata apenas e 

exclusivamente à transmissão de conteúdos, segundo Aranha (2005) trata-se 

também de contribuir de forma efetiva para a ação educativa, a qual de ser 

organizada, participada, coerente e consciente, o que a torna intencional. 

 Estruturando o proceso ensino-aprendizagem, verifica-se  a existência 

de dois princípios: os Princípios Educativos e os Príncipios Metodológicos. Os 
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principios educativos são um critério ideológico, referindo-se a todo o conteúdo 

da ação educativa enquanto que os principios metodológicos tratando-se de 

um critério técnico manifesta-se como a organização da ação educativa. 

 Desta forma, é fundamental um planeamento baseado em todas estas 

variáveis com um objetivo principal, a aprendizagem. A aprendizagem é, 

segundo Aranha (2005) a modificação de ou aquisição de comportamentos 

motores, cognitivos, socio-afetivos’ ou socio-culturais, de forma mais ou menos 

duradoura ou permanente. 

 

2.1. Planeamento Anual 

 

 Segundo Aranha (2004), após a seleção dos objetivos (primeira 

decisão do professor) é necessário  planear a atividade pedagógica, 

começando pelos programas ou Unidades Didáticas, de consecução a 

médio/longo prazo, para depois se proceder ao planeamento da própria aula, 

da consecução a curto prazo.  

 O plano anual é composto pelo programa de Educação Física, de 

acordo com os conteúdos programados para esse ano e turma em específico. 

No entanto, neste planeamento não se pode apenas ter em consideração o 

programa, pois existem fatores externos a ele que podem não o tornar 

exequível. Por isso, é necessário que o planeamento e a atividade pedagógica 

seja organizada e permanentemente analisada. 

 A avaliação diagnóstica é a base de todo o planeamento, uma vez que 

fornece informação real relativamente à condição física e aptidões técnicas dos 

alunos, garatindo desta forma fiabilidade e qualidade ao processo ensino-

aprendizagem. Consequentemente, a estruturação (sequencialização) de 

conteúdos dos objetivos propostos a leccionar e, mais tarde, cada conteúdo 

corresponderá a um objetivo específico (plano de aula). 

 A análise do roulement foi imprescíndivel para a sequencialização dos 

conteúdos pois permitiu tirar algumas conclusões para a forma de organização 

das aulas dentro das Unidade Didáticas. Com as condições climatéricas 

características da cidade de Vila Real, a utilização do espaço exterior em altura 

de frio e chuva é quase impossível, daí uma conjugação entre Lançamento do 
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Dardo e Salto em Altura como forma de conseguir a sua leccionação em altura 

de Inverno. 

 Posto isto, realizada a análise da avaliação diagnóstica e do roulement, 

e tendo em conta a organização das modalidades por anos de escolaridade 

que é feita todos os anos pelo departamento de Educação Física da escola, é 

agora altura de estruturar uma sequência lógica e continua das unidades de 

ensino e das Unidades Didáticas. 

  

2.2. Unidades Didáticas 
 

 A Unidade Didática tem como fundamento e por base todo o 

trabalho realizado anteriormente, como a Avaliação Diagnóstica, o 

Planeamento Anual e o Estudo de Turma.  

 A realização da Unidade Didática oferece e serve de guião para 

todo o processo de ensino-aprendizagem, uma vez que estrutura/organiza no 

espaço e no tempo todos os conteúdos a abordar. 

 Segundo Aranha (2008), a Unidade Didática deve ser avaliada 

da através de 7 parâmetros: 

1º Parâmetro – Objetivos/Conteúdos: os objetivos e conteúdos a 

abordar são pertinentes, adequando ao nível de ensino e estão corretamente 

explicitados e fundamentados; 

2º Parâmetro – Avaliação Diagnóstica: prevê uma Avaliação 

Diagnóstica, apresentando o respetivo sistema de avaliação e ficha de 

registo, devidamente explicitado o seu conteúdo e regras de registo; 

3º Parâmetro – Decisões de Ajustamento: as Unidades Didáticas são 

aplicadas e ajustadas através de decisões de ensino pedagógica e 

didaticamente corretas, em função da especificidade da escola e da(s) 

turma(s), e, ainda, das condições que a realidade de ensino oferece, 

verificados após a Avaliação Diagnóstica; 

4º Parâmetro – Sequência e Continuidade: as atividades previstas na 

Unidade Didática formam uma unidade quanto aos processos e condições de 

progressão para os objetivos, seguindo uma lógica de abordagem das 
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matérias, que não se orienta unicamente para a realização dos objetivos mas 

visam promover o aperfeiçoamento e a consolidação do que foi abordado 

anteriormente, bem como o aperfeiçoamento das prestações dos alunos; 

5º Parâmetro – Avaliação Contínua e Formativa: apresenta os 

respetivos sistemas de avaliação e fichas de registo devidamente 

explicitados no seu conteúdo e nas suas regras de registo, de modo a poder 

recolher informações sobre o nível de capacidades e comportamentos dos 

alunos. Prevê a utilização dessas informações para alterar/ajustar os objetivos 

pedagógicos e as estratégias de ensino-aprendizagem, de modo a promover 

a melhoria das capacidades e comportamentos dos alunos, recorrendo a 

meios adequados (fichas de avaliação, balanços de fim da aula, conversas 

individuais, etc.); 

6ª Parâmetro – Análise Crítica e Reflexão Sobre os Resultados 

(Balanço Final): realiza um balanço da Unidade Didática lecionada, analisando 

os resultados alcançados através da identificação de causas de (in)sucesso, 

que podem incluir as decisões/opções inicialmente tomadas – estratégias, 

metodologias, etc. – bem como os acontecimentos imprevistos mas detetados 

no decorrer da atividade; 

7º Parâmetro – Aperfeiçoamento e Sugestões: Com base no balanço 

apresentado anteriormente, são apresentadas propostas de manutenção 

e/ou modificações de decisões/opções e/ou da estrutura da Unidade Didática 

(objetivos, conteúdos, estratégias de abordagem, etc.), visando a melhoria 

dos processos e/ou da utilização dos recursos com vista à sua eficácia.  

 Durante o ano letivo realizei 5 Unidades Didáticas, no entanto, todas 

elas sofreram constantes alterações por diversos fatores: visitas de estudo, 

palestra na escola, ações de informação e condições climatéricas. Todas estas 

mudanças tiveram por base uma reflexão bastante profunda para tomar 

sempre a melhor decisão. 

 Desde o inicio do ano, com a colaboração do professor Orientador, 

criei o meu próprio método de trabalho no que ao início de aula e aquecimento 

diz respeito. Desta forma, maximizava o meu tempo de aula e contribuia para o 

bom funcionamento da mesma. 

 Em termos organizacionais, os grupos formados eram diferentes em 
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cada Unidade Didática, porque o que por exemplo poderia ser um bom grupo 

em Futsal poderia ser péssimo em Voleibol. Por isso, em cada Unidade tive 

sempre em conta a informação da avaliação diagnóstica de cada modalidade, 

de forma a criar sempre grupos equilibrados para existir uma boa cooperação e 

ao mesmo tempo não ser desmotivante para nenhum dos elementos 

constituintes. 

 Em todos os exercícios, era realizada uma demonstração com o 

recurso a um agente de ensino, para ser possível todos os alunos visualizarem 

o que deve ser feito e o oposto, sempre com a minha intervenção. Em relação 

ao feedbacks, eram dados de forma individual ou em grupo e, quando 

necessário, à turma. 

 No final de cada Unidade Didática, era realizado um balanço crítico 

e construtivo sobre o que correu bem e menos bem, de forma a poder melhorar 

ao longo do ano letivo. 

 

2.3. Planos de Aula 
 

 Em todo a ano lectivo, foram realizados 62 planos de aula 

estruturados de forma coerente e organizada, mantendo sempre a mesma 

estrutura. 

 Na estruturação dos planos aula, foi uma preocupação seguir a 

literatura de Aranha (2004) e ao mesmo tornar percetivel e de fácil 

compreensão para poder ser lido e executado por outro professor sem 

qualquer dificuldade. Segundo Aranha (2004),  numa primeira deve estar 

presente a Escola, o professor (estagiário), a data e hora da aula, o tempo 

horário, o ano e a turma, a Unidade Didática,o número de aulas leccionadas da 

Unidade Didática, o número total de aulas e a instalação. Devendo ainda conter 

também a função didática, os conteúdos da aula, os objetivos operacionais e o 

material a utilizar.  De seguida, era descrito todos os objetivos operacionais, 

através de um pequeno texto e de uma pequena ilustração. 

 Segundo Aranha (2008), a elaboração de um plano de aula devia 

englobar os seguintes parâmetros:  

1º Parâmetro – Coerência com a Unidade Didática: os objetivos e os 

processos (tarefas, estilos, métodos, estratégias, etc.) estão especificados 
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corretamente e concordantes com os definidos na Unidade Didática; 

2º Parâmetro – Unidade de Aula/Globalidade do Plano: o plano de aula 

tem uma estrutura global correta, metodológica e pedagogicamente, 

apresentando opções de organização e de utilização de recursos que 

garantam um encadeamento ótimo entre as várias fases e situações da aula; 

3º Parâmetro – Estratégias de Atuação: o plano prevê estratégias de 

atuação do professor que garantam um perfeito controlo dos 

comportamentos dos alunos (segurança, aprendizagem, disciplina, incentivo, 

feedback, etc.) 

4º Parâmetro – Especificação e Clareza: o plano está explicitado de 

modo claro, objetivo e coerente de forma tão pormenorizada, quer nos 

aspetos organizativos, quer na condução e sequência das tarefas, que 

constitui um guia para a ação do professor, antecipando ou indicando as 

opções a tomar na condução da atividade dos alunos e na estruturação das 

condições de realização dessas atividades, de tal modo que outros 

professores (orientadores ou colegas) interpretem com objetividade e 

fidelidade a sua concretização; 

5º Parâmetro – Definição de Objetivos: os objetivos da aula estão 

definidos de forma clara, precisa e com rigor pedagógico, permitindo uma 

flexibilidade de estratégias, e/ou de organização, sem, porém, alterar o 

contexto de realização da ação proposta nem os critérios de êxito 

delimitados; 

6º Parâmetro – Análise Crítica e Reflexão Sobre os Resultados 

(Balanço Final): o estagiário faz um balanço da aula lecionada, caraterizando 

a atividade desenvolvida, sua e dos seus alunos, verificando a (in)correção 

das opções tomadas e analisando os fatores determinantes do (in)sucesso 

da aula; 

7º Parâmetro – Aperfeiçoamento e Sugestões: são apresentadas 

propostas de manutenção e/ou modificação de elementos e/ou da estrutura 

da aula – estratégias, metodologias, organização, etc. – baseando-se na 

experiência concreta vivida e em orientação pedagógico-didática assimilada, 

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

Em semelhança ao que é feito no final de cada Unidade Didática, no 

final de cada aula era realizado uma análise crítica e uma reflexão sobre o 

trabalho que executado. 

 

2.4. Prática de Ensino Supervisionada 
 

A função de um professor Educação Física vai muito além de dotar os 

alunos de capacidade técnicas de determinada modalidade, a função será 

sempre segundo Aranha (2004) promover o gosto pela prática de atividades 

físicas, de preferência realizadas em conjunto, permitindo, ao mesmo tempo, 

que o alumo adquira autonomia nesta prática, tanto quanto a tem para ler, 

escrever e contar. 

 Por conseguinte, segundo Aranha (2008) a aula de Educação Física 

deve conter os seguintes parâmetros: 

1º Parâmetro – Introdução da Aula: no início da aula, o estagiário, de 

forma clara e sem perda de tempo, informa os alunos dos objetivos da aula 

relacionando-os com aulas ou etapas anteriores da Unidade Didática, 

sublinhando as regras a cumprir e os cuidados a ter (comportamentos, 

atitudes, normas de segurança, disciplina, etc.), não se observando 

dispersão dos alunos; 

2º Parâmetro – Mobilização dos Alunos para as Atividades: o estagiário 

intervém sistematicamente, correta, e estrategicamente com os alunos 

(individual, grupo ou turma), solicitando a superação das suas capacidades 

na realização das tarefas incentivando-os, assim, a participar ativamente nas 

atividades propostas; 

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

estagiário organiza a atividade no espaço de aula de tal modo que lhe permite 

o cumprimento dos objetivos da aula e a deteção e prevenção de situações 

de risco, posicionando-se e circulando no espaço de aula, intervindo 

sistematicamente na execução das tarefas pelos alunos, ajudando-os e 

eliminando assim fatores perturbadores de eficácia da aula. 
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4º Parâmetro – Gestão dos Recursos: o estagiário faz a gestão do 

tempo de aula (períodos de instrução/demonstração, de organização e de 

transição) de material utilizado e dos grupos constituídos, de acordo com os 

objetivos da aula, adaptando-se oportunamente aos seus imprevistos tendo 

em vista a maximização do Tempo Potencial de Empenhamento Motor; 

5º Parâmetro – Instrução/Introdução das Atividades: o estagiário 

explica e/ou demonstra clara e oportunamente a atividade/exercício, 

recorrendo, quando necessário, a alguns alunos e/ou a auxiliares de ensino, 

para o apoiar na transmissão da matéria, com eficácia e economia de tempo; 

6º Parâmetro – Regulação das Atividades: o estagiário intervém 

sistemática e eficazmente na ação dos seus alunos, corrigindo (feedback), 

estimulando (incentivo) e estruturando o seu comportamento 

(disciplina/conduta apropriada/socio-afetividade) a fim de os orientar na 

correta execução dos exercícios e no adequado comportamento, mantendo 

elevados os níveis de motivação e empenho dos alunos; 

7º Parâmetro – Linguagem Utilizada: o professor utiliza uma linguagem 

clara e acessível à compreensão do seu significado pelos alunos utilizando 

termos técnicos oportuna e adequadamente. 

8º Parâmetro – Sequência da Aula: a aula apresenta uma estrutura 

coordenada, coerente, contínua e sem quebras em que a intensidade e 

dificuldade das tarefas estão adequadas às capacidades dos alunos; 

9º Parâmetro – Conclusão da Aula: o professor conclui a aula de modo 

sereno e tranquilo, realizando um balanço da atividade (dando feedback aos 

alunos) e despertando os alunos para as etapas seguintes da Unidade 

Didática (extensão dos conteúdos – aulas seguintes); 

10º Parâmetro – Concordância com o Plano/Adaptabilidade da Aula: a 

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

situações imprevistas, o professor revela capacidade para se adaptar, 

integrando-se ou não no plano previsto, sem, contudo, perder de vista os 

objetivos definidos e o essencial da aula. 

 A minha intervenção nas primeiras aulas foi perceber a melhor 

forma como poderia lidar com os alunos, como deveria ser a minha intervenção 
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perante eles durante todo o ano letivo. Por conseguinte, percebi que estava 

perante alunos bastante trabalhadores e respeitadores, o que me permitiu dar-

lhes bastante liberdade, pois eles percebiam que essa liberdade que lhes era 

dada era igual a responsabilidade, o que contribui para um excelente 

funcionamento da aula. 

 Como referi na introdução, é nesta Prática de Ensino 

Supervisionada que um futuro professor tem um “choque com a realidade” 

como é descrito por Veenam, pois tudo é visto de um ponto de vista 

completamente diferente daquele em que o futuro docente tem durante toda a 

sua formação. A falta de experiência prática num contexto escolar é uma 

problemática na formação do professor de Educação Física, pois tudo é 

diferente quando se está perante uma turma numa escola, pois retira-nos da 

nossa zona de conforto (Universidade) e coloca-nos perante alunos de 

diferentes idades, diferentes mentalidades, diferentes culturas e tudo isto 

dentro de outro contexto, que permitiria uma evolução bastante mais 

sustentatada e sólida do docente. 

 

2.4.1. Técnicas de 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, 1983, 

citado por Aranha, 2004). Aranha (2004) vai mais longe, as detrezas que 

compõem estas dimensões interrelacionam-se, não devendo, por isso, ser 

entendidas cada uma de per si, mas sim como um conjunto sólido que 

quando correctamente dominado permite ao professor a prática de um ensino 

mais eficaz. 

No início do ano letivo, as intruções eram mais extensas, muito devido 

ao facto da inexperiência que tinha e também de querer explicar tudo ao 

pormenor quando muitas das vezes não era necessário. No entanto, estas 

tornaram-se mais curtas porque os alunos iam compreendendo o meu 

método de trabalho, reduzindo desta forma o tempo de intervenção. 

 Desta forma, todas as aulas os alunos tinham bastante tempo de 

prática, pois reduzindo o tempo de instrução aumentava o tempo de prática. 
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Para isto ser possível muitos foram os feedbacks dados aos alunos 

individualmente, corrigindo aspectos individuais, sem interromper a turma 

inteira, o que fazia apenas quando era estritamente necessário. 

 Em relação ao material utilizado, a instrução foi feita logo no início 

do ano, e os alunos perceberam logo como deviam atuar, depois apenas iam 

sofrendo algumas alterações quando mudava de Unidade Didática onde fazia 

uma pequena instrução para os informar de alguma alteração. 

 Nunca encontrei problemas em relação a esta questão, talvez 

porque os alunos perceberam que haveria momentos para tudo e, a minha 

postura também lhes transmitiu essa mensagem.  

 As demonstrações foi, muito provavelmente o que correu menos 

bem, o que não quer dizer que não resultaram. Por vezes, não achava 

necesário devido ao grau de dificuldade do gesto técnico ou do exercício e não 

demonstrava, o que por vezes criava incerteza nos alunos em relação ao como 

e o que deveriam fazer. Foi algum que tentei sempre corrigir, apesar de nem 

sempre o fazer, melhorei com o decorrer do ano. 

 Uma das minhas grandes preocupações foi o feedback, é algo que 

eu dou bastante importância porque contribui mesmo muito para o empenho e 

motivação do aluno para a prática através de reforços positivos, para além de 

contribuir para desenvolvimento técnico através de feedebacks centrados nos 

critérios de êxito. 

 A minha circulação durante a aula foi sempre em redor do espaço 

em que os alunos estavam em prática, e sempre que intervia tinha sempre 

como preocupação não estar de costas para o resto da turma, para ter sempre 

controlo de todos os alunos. 

 A dimensão Gestão 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, tais como gestão das situações de aprendizagem, de 

organização, de transição e do comportamento dos alunos, isto é, todos os 

comportamentos e destrezas técnicas de ensino que fazem parte do 

repertório do professor para rentabilizar o tempo útil de aula. (Aranha, 2004) 

Desde o inicio do ano, a minha estratégia foi sempre a mesma em 
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relação à marcação das presenças, os alunos assim que chegavam vinha ter 

comigo e diziam o seu número e enquanto os outros não chegavam, podia 

conversar um pouco com os alunos antes da prática, o que proporcionava um 

ambiente muito bom entre nós. Ainda durante este tempo, os alunos iam 

buscar o material se assim fosse necessário. Nunca tive qualquer problema 

com este método, aliás, muito contribuiu para bom relacionamento 

professor/aluno e para a forma muito agradável como as aulas decorriam.  

Sempre que eram necessário a organização de grupos em 

determinado exercício ou mesmo numa aula completa, levava já os grupos 

preparados de forma a não perder tempo durante a aula e também para não 

ter grupos desequilibrados, o que poderia levar a pouca motivação por parte 

dos alunos. 

A forma que utilizei para mobilizar rapidamente os alunos para a tarefa 

ou para os chamar até mim, foi o som do apito. Desta forma, consegui 

estabelecer um sinal que chamava a atenção deles e, com isso, consegui 

perder o menor tempo possivel do tempo útil de aula. 

Segundo Aranha (2004), a aprendizagem só é efetiva quando 

acompanhada de reforço e, nesta questão, utilizei bastante o reforço positivo 

como forma de os recompensar pelas boas execuções e como fomar de os 

motivar a fazer mais e melhor em todas as aulas. 

Sempre promovi os bons hábitos de organização e de gestão dentro 

da aula, elogiava e em algumas vezes compensava os alunos que tinham 

comportamentos recomendados e desejados. Noutros casos, quando alunos 

chegavam atrasados chamava-os à atenção e como forma de os motivar e 

não os colocar de parte, debatia com eles e se ele tivesse comportamentos 

muito bons durante a aula e não voltasse a repetir o atraso lhe retirava a falta 

de atraso. A melhor forma de os manter focados e motivados é tendo práticas 

como esta e não através do castigo, e com esta turma sinto que resultou na 

perfeição e voltando à liberdade igual a responsabilidade, dando a liberdade 

ao aluno de depender dele a não marcação da falta sentia da parte dele a 

responsabilidade de não o voltar a fazer porque sabia o professor já não 

poderia ter o mesmo comportamente se o voltasse a repetir. 
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O professor deve-se centrar naquilo que é mais relevante, evitando 

desta forma interromper a aula o menor número de vezes possível, aumento 

ao máximo do tempo útil de aula. Durante as aulas, quando sentia que os 

alunos estavam motivados com determinado exercício e que este estavam a 

correr bastante bem e que estava a contribui para o objetivo específico da 

aula, não transitava para o exercício seguinte porque a aprendizagem é 

melhor quando temos os alunos altamente focados e motivados com a 

prática. 

As atividades de ensino que planeei durante o ano, em quase todas 

mantinha todos os alunos a trabalhar ao mesmo tempo. No entanto, quando 

isto não era possível acontecer por diversos fatores, todos os alunos tinham 

as mesma oportunidades de aprender no mesmo contexto e no mesmo 

tempo de prática. Nunca deixei um aluno ou grupo de alunos de parte, não 

conduzindo os alunos para a desmotivação. 

Os exercícios planeados e organizados na aula foram sempre de 

encontro ao objetivo específico da aula, no entanto, em algumas vezes, 

apesar disso o nível de dificuldade não foi o mais adequado, umas vez de 

maior de dificuldade outras vezes de menor dificuldade. Este problema 

sempre foi resolvido em tempo de aula, introduzindo ou retirando alguma 

progressão pedagógica. O feedback que também recebia por parte dos 

alunos, era fundamental para esta evolução, porque uma coisa é aquilo que 

o professor vê e outra é aquilo que os alunos estão a sentir quando estão a 

fazer determinado exercício. 

A dimensão Disciplina refere-se aos procedimentos relacionados com 

a promoção de comportamentos apropriados, comportamentos do professor 

que visam a modificação de condutas inapropriadas em condutas úteis e 

produtivas (apropriadas), tais como diminuição/modificação e promoção de 

comportamentos apropriados, ou seja, todos os comportamentos e destrezas 

técnicas de ensino que fazem parte do repertório do professor para 

diminuir/modificar e promover comportamentos apropriados (Aranha, 2004). 

Um dos maiores problemas do professor é a forma com deve lidar com 

os comportamentos desviantes dos alunos, a incerteza quanto ao melhor 
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método a utilizar é sempre algo bastante díficil. Durante o ano letivo, apenas 

enfrentei dois comportamentos relevantes em que tive de intervir de forma 

efetiva e convincente. Nas primeiras aulas, após uma pequena competição 

saúdavel durante a aula o aluno não quis fazer aquilo que eu pedi após eu 

insistir diversas vezes porque não lhe apetecia. Na aula seguinte, em frente a 

toda a turma foi chamado à atenção, transmitindo assim à turma que não iria 

tolerar mais comportamentos destes durante a aula e, avisei ainda que iria 

informar a diretora de turma sobre o sucessido. Desde então o aluno nunca 

mais apresentou comportamentos desviantes, melhorando o seu 

desempenho com o decorrer do ano. Perto do final do ano, uma altura em 

que professor orientador se teve que ausentar devido a questões 

burocráticas, a turma começou a ter comportamentos que contribuiam para o 

mau funcionamento da aula, o que me levou a intervir de forma convincente. 

Esta intervenção teve que ser bastante firme de forma a modificar este 

comportamento para um apropriado, consciencializando-os dos seu atos e ao 

mesmo tempo provendo a sua modificação. 

A grande interação entre mim e os alunos contribui em grande escala 

para que comportamentos desviantes não acontecesse, porque para além de 

me verem como um professor também me viam como um amigo. Numa 

amizade nunca queremos desiludir o nosso amigo, e eles sempre agiram em 

conformidade com este paradigma, contribuindo sempre para o bom 

funciomamento da aula. Esta interação que sempre tive com eles desde o 

início, promoveu/motivou muitos comportamentos apropriados e evitou 

muitos comportamentos desviantes, isto é, ao mesmo tempo que serviu de 

forma de premiar os bons comportamentos também foi uma forma de 

prevenção dos comportamentos inapropriados. 

A dimensão Clima refere-se a procedimentos relacionados com a 

promoção de um ambiente caloroso e humano, 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, isto é, todos os 

comportamentos e destrezas técnicas de ensino que fazem parte do 

repertório do professor para conseguir um clima educacional agradável e 
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positivo. (Aranha, 2004) 

Desde o princípio, a relação humana entre aluno e professor foi 

bastante positiva, e à medida que decorriam as aulas essa relação foi 

sempre crescente. Não só no contexto de aula era calorosa, mesmo em 

contexto de intervalo ou fora do contexto escolar esta relação de partilha e 

intereção mantinha-se. Por vezes, este tipo de ligação, pode levar os alunos 

a excederem-se no tipo de comportamentos quer dentro quer fora da aula, no 

entanto, isso nunca aconteceu e nunca tive a necessidade de chamar a 

atenção, pois tanto eles como eu sempre soubemos o lugar que ocupávamos 

e que comportamentos deveríamos e podiamos ter. 

Umas das minhas preocupações foi aproveitar o tempo em que podia 

conviver com eles (intervalo) e fora do contexto escolar para conversar com 

eles para perceber quais as suas preocupações, dúvidas, motivações ou 

problemas como forma de os poder ajudar de alguma forma e também de 

criar uma ligação com eles para que isso tivessem repercussões positivas 

durante a aula. 

    

2.4.2. Variáveis Gerais de Eficácia Pedagógica 
 

A eficácia pedagógica é, ou deve ser, o objetivo de todos os professores 

ao longo de toda a sua carreira. Segundo Carreiro da Costa (1991) citado por 

Aranha (2004), quando se faz referência à eficácia pedagógica, alude-se ao 

perfil do professor ideal, ou seja, aquele que pratica um ensino eficaz e, por 

conseguinte, conduz os seus alunos ao sucesso das aprendizagens. 

Em todos os planos de aula que realizei, umas das minhas 

preocupações foi sempre a evolução do aluno, de forma a preparar a aula 

seguinte proporcionando um contexto em que o aluno pudesse progredir e não 

estagnar ou regredir. No entanto, nem todos os alunos evoluem da mesma 

forma ou estão no mesmo nível de desenvolvimento, por isso, a organização 

do grupos sempre foi feita por mim na preparação da aula. No decorrer da aula, 

se que fosse necessário algum ajuste esse mesmo era feito mas, 

principalmente, o feedback que era dado a cada grupo ou mesmo 

indivualmente era bastante importante para eficácia pedagócia, isto é, para 
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sucesso da aprendizagem. 

O feedback, mais popriamente o reforço positivo, foi uma das 

característica, associada aos professores “mais eficazes”, que eu mais utilizei 

ao longo do ano. Tornava-me mais eficaz porque conseguia motivar muito os 

alunos, e isto torna-se uma espiral crescente, alunos motivados trabalham mais 

e alunos que trabalham mais tem a tendência a ter uma melhor performance. 

Como já foi referido anteriormente, o clima positivo revela-se bastante 

importante para a criação de um contexto favorável à aprendizagem, o reforço 

positivo e relação humana e calorosa professor/aluno são fatores que 

contribuem para esse contexto. 

 A maximização do tempo útil da aula é também um fator importante 

para a eficácia do professor, por isso, adotei desde o início do ano letivo uma 

sistema de organização do material, um sistema de chamada, um sistema de 

aquecimento e um sistema de instrução inicial e final. No inicio da aula, fiz uma 

junção entre o sistemas de organização do material e o sistema de chamada, 

eu antes da aula preparava logo o material necessário e que conseguia 

carregador sozinho e, à medida que os alunos iam chegando diziam o número 

e se fosse necessário iam buscar o restante material, isto durante o tempo de 

tolerância que era permitido e estava no regulamento da escola. Em relação ao 

sistema de aquecimento, desde a primeira aula adotei uma formação 

específica para esse efeito, depois os exercicios que realizavam estava 

dependente da modalidade. No entanto, houve uma modalidade em que este 

sistema não foi aplicado, no Voleibol realizei um aquecimento diferente porque 

senti a necessidade disso. No final da aula os próprios alunos se voluntariavam 

para a arrumação do material, quando isso não aconteciam, como 

normalmente a aula terminava com situação de jogo reduzido, a equipa ou as 

equipas perdedoras arrumavam o material. 

Para ser um professor eficaz não basta aplicar ou adotar uma ou duas 

características dos professores “mais eficazes”, segundo (Aranha, 2004) é 

preciso interrelacionar todos, aplicando os mais adequados de acordo com as 

necessidades e objetivos em causa, podendo variar de aluno para aluno, de 

situação para situação e de contexto para contexto. Não basta, para o efeito, 

somar as suas partes. Um professor até pode estar a adotar algumas 

características do professor “mais eficaz”, no entanto, se elas não tiverem 
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interrelacionadas como um todo, o professor passa a ser “menos eficaz”. 

Todas as minhas estratégias foram sendo aprimoradas à medida que eu 

ia conhecendo melhor a dinâmica do processo ensino-aprendizagem e à 

medida que conhecia melhor o perfil de cada aluno. 

 

2.5. Estilos de Ensino 
 

Durante este ano letivo, utilizei mais frequentemente 3 estilos de ensino: o 

de Auto-Avaliação, o Inclusivo e o da Descoberta Guiada (Convergente). 

No estilo de Auto-Avaliação, o aluno assume para ele próprio a avaliação 

do seu desempenho – utilização da autopercepção e auto-feedback. (Aranha, 

2005) No geral, o meu ensino baseava-se bastante neste estilo, que eu o 

defino como liberdade igual a responsabilidade. O próprio aluno é que tinha 

que ter consciência do seu próprio nível de prestação, quer a nivel motor que a 

nível comportamental, tinha que existir uma autoperceção. Não seria 

necessário o professor dar tantos feedbacks porque o aluno era mais 

independente. 

No estilo inclusivo, o professor promove a inclusão dos alunos no 

desempenho de uma tarefa, permitindo que todos se diferenciem no máximo 

das suas capacidades. O aluno decide sobre o nível de êxito a que desempenha 

uma atividade comum a todos. A tarefa permite níveis de execução diferentes e 

o professor define vários níveis de dificuldade com diferentes critérios de êxito 

(Aranha, 2005). Quando organizados em grupo ou a pares, eram propostos 

vários níveis de execução onde cada aluno definia o seu nível de dificuldade e, 

assim eles próprios decidiam se podiam progredir para o nível seguinte de 

dificuldade. Para isto também ser possível, circulava bastante em redor da 

turma, dando bastante feedbacks, promovendo também altos níveis de 

aspiração. 

A Descoberta Guiada (Convergente),  resume-se às questões colocadas 

pelo professor e às respostas dos alunos: 1 questão – 1 resposta – processo 

convergente: apesar do aluno poder ensair várias respostas possíveis, apenas 

1 é a mais ajustada à situação – há uma estreita relação entre a pergunta do 

professor e a resposta do aluno. Antes do aluno descobrir a resposta correcta, 

passa pela dissonância cognitiva. (Aranha, 2004) Utilizei bastante este estilo 
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principalmente na instrução inicial e final da aula, onde fazia diversas questões 

ao alunos e eles me iam dando algumas resposta e, por vezes, o alunos até 

discutiam entre si a resposta. Desta forma, promovia o entusiasmo dos alunos 

para a descoberta da resposta correta.  

 

 

2.6. Avaliação 
 

A avaliação refere-se à recolha de informações necessárias para um 

(mais) correcto desempenho. É um regulador por excelência de todo o 

processo ensino-aprendizagem. É a consciência do próprio sistema educativo. 

(Aranha, 2004) 

 Segundo Aranha (2004) a avaliação permite, então, identificar problemas 

e resolvê-los de acordo com as necessidades e o contexto envolventes, facilita 

a tomada de decisões, permitindo implementar as opções (mais) adequadas, 

permite ajustar todas as actividades no sentido de se caminhar para a eficácia 

pedagógica e, preferencialmente, para o sucesso escolar. Por outro lado 

permite, ainda, proceder à classificação. Contudo, avaliar e classificar são duas 

tarefas diferentes, com funções diferenciadas e, embora a segunda espelhe a 

primeira, não se deve confundir avaliação com classificação. 

 A avaliação é um processo dinâmico que deve responder às 5 questões 

fundamentais da Didática: o quê? a quem? como? porquê? que resultados? 

Durante o processo ensino-aprendizagem, a avaliação foi controlada 

através de 3 processos: a avaliação diagnóstica, a avaliação formativa e a 

avaliação sumativa. 

A avaliação diagnóstica é um utensílio importante para a preparação 

de cada Unidade Didática, pois permite ao professor avaliar as capacidades 

dos alunos e assim planear da melhor forma toda a Unidadade Didática. Esta 

avaliação foi efetuada na segunda aula de cada Unidade Didática, o que 

permitiu registar todas as informações necessárias de cada aluno através de 

uma ficha de observação e registo de comportamentos. 

 A avaliação formativa é realizada ao longo de todo o ano letivo, onde 

é possível avaliar três domínios: sócio-afetivo, motor e cognitivo. (Aranha, 
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2004) Esta avaliação foi realizada no final de cada aula, ou era registado 

uma nota de 0-20 para cada um dos três domínios. 

A avaliação sumativa ocorreu no final de cada Unidade Didática, de 

forma prática e de forma teórica. Na avaliação prática registei todas 

informações utilizando o mesmo método da avaliação diagnóstica, na 

avaliação teórica os alunos tiveram que realizar um teste de avaliação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Práticas Pedagógicas Supervisionadas 
 

Ensinar os professores a ensinar deve o objectivo principal de toda a 

supervisão pedagógica. Alarcão e Tavares (1987)  

Toda a prática pedagógica foi supervisionada e acompanhada pelo 

Professor Cooperante José Pires, existindo sempre uma interação entre 

ambos. Desde o início do estágio, o professor deu-nos total autonomia para a 

preparação e gestão da aula, proporcionando-nos um momento de grande 

responsabilidade e ao mesmo tempo de aprendizagem. No entanto, no final de 

cada aula reuniamo-nos e falávamos sobre a aula, o que correu bem e menos 

bem, por vezes, durante a aula e enquanto os alunos estavam a praticar o 

professor utilizava um estilo de ensino convergente, não me dizia o que devia 

fazer mas levava a chegar à resposta correta. Esta supervisionação foi 

fundamental durante o processo ensino-aprendizagem, o professor sempre nos 

ajudou em todos as dificuldades que enfrentámos, e sempre nos aconselhou 

sobre a forma como deveriamos agir e estar perante diversas situações que 

poderemos enfrentar no futuro.  

Fazendo um pequeno balanço, as práticas de ensino supervisionadas 
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correram de forma bastante positiva e este Estágio Pedagógico Supervisionado 

foi muito enriquecedor e, em muito contribuiu o Professor Cooperante José 

Pires que em todos os momentos nos auxiliou de forma a melhorarmos as 

nossas capacidades e conhecimentos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Ação de Informação 
 

No âmbito deste Estágio Pedagógico Supervisionado, uma das tarefas 

obrigatórias era a realização de uma Ação de Informação direcionada para uma 

população-alvo específica. 

Por conseguinte, decidimos realizar esta ação a todos alunos da Escola 

Secundária Morgado Mateus e tinha como principal assunto a 

consciêncialização dos alunos para o desporto adaptado. 

Esta sempre foi uma temática que me interessou bastante durante a minha 

licenciatura, e em reunião com o nosso Professor Cooperante José Pires 

decidimos realizar uma ação para os alunos que lhes permitisse conhecer um 

pouco sobre algumas modalidades do desporto adaptado e, também, ter algum 

contacto prático com estas modalidades.  

Uma vez que os horários dos alunos é cada vez mais preenchido, uma das 

maiores dificuldades foi a escolha do dia para a realização da ação de 

informação. Depois de chegarmos a um acordo entre todos em relação ao dia, 

comunicamos a nossa decisão à direção para perceber se a podiamos realizar 
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na escola naquele dia específico. Após a confirmação por parte da direção, 

iniciou-se a parte logistica que passou pela reserva dos espaços a utilizar 

(pavilhão e auditório) e também a prepação da própria ação de informação 

(conhecimento). Além disso, tivemos a preocupação de convidar um amigo que 

é portador de uma deficiência e já praticou desporto adaptado, pois sentimos 

que teria um impacto bastante forte nos alunos. 

Com duas semanas de antecedência, foi elaborado o cartaz, com 

informações importantes, tais como: programa da Ação de Informação, local, 

hora e destinatários. Estes cartazes foram afixados na escola, convidando 

assim todos os alunos a participarem nesta atividade. Na atividade estiveram 

presentes cerca de 60 alunos. 

Organizamos esta Ação de Informação em duas partes: teórica e prática. 

Na parte teórica, cada um de nós (grupo de estágio) fez uma apresentação 

teórica sobre uma modalidade de desporto adaptado. As modalidades 

abordadas foram: Boccia, Goalball e Voleibol Sentado apresentadas pelo 

Pedro Marinho, por mim e pelo Joel Sampaio, respetivamente. Nestas 

apresentações foi abordado a história, o tipo de classificações, o 

enquadramento competitivo, as regras e o material utilizado em cada uma 

desta modalidades. No final da apresentação desta três modalidades, foi aberta 

uma parte para questões em que os alunos podiam intervir. De seguida, demos 

início à apresentação do nosso amigo Márcio Martins, em que falou um pouco 

sobre a sua vida pessoal e implicâncias da sua doença e também sobre a sua 

experiência no desporto adaptado. Este foi um momento de grande partilha e 

emocionante, onde os alunos poderam conviver e trocar impressões com 

alguém que já teve as mesmas capacidades que todos eles e que num 

acidente se tornou, de certa forma, incapacitado. 

Na parte prática, que foi realizada no pavilhão polidesportivo da escola, os 

aluno tiveram a oportunidade de praticar todas as modalidades abordadas na 

sessão teórica. A maioria dos alunos nunca tinha experiênciado uma atividade 

destas, tornando-se desta forma muito enriquecedor para todos eles. 

Após a Ação de Informação, reunimos como o Professor Cooperante para 

fazer um balanço e, todos estavamos de acordo em relação à importância que 

esta atividade teve nos alunos, revelando-se bastante pertinente.  
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5. Atividades Escolares 
 

5.1. Caça ao Tesouro 
 

Esta atividade está integrada no Plano Anual de Atividades da Escola 

Secundária Morgado Mateus, sendo umas das mais antigas e em que todos os 

anos tem uma localização diferente, localização que é escolhida pelo professor 

que a organiza, o Professor José Pires. Apesar de ser uma atividade desta 

escola, não se destina apenas aos alunos desta, vindo alunos de várias 

escolas da cidade do Porto a Vila Real para a participação nesta atividade. 

Uma vez que o nosso Professor Cooperante era o organizador desta 

atividade, foi-nos também incumbido a sua organização. Nesta atividade os 

alunos tinham que percorrer um percurso com cerca de 15km pelo Alvão, onde 

passavam por diversos posto de controlo e que em casa um deles tinha que 

realizar uma atividade em grupo e registar a sua passagem em cada um dos 

postos. Sempre que realizam essa atividade com sucesso os alunos recebiam 

uma moeda de ouro, todos os grupos que no final do Caça ao Tesouro 
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tivessem todas as moedas participavam num sorteio de 3 bicicletas. 

O nosso grupo de estágio fez um reconhecimento do percurso e também 

uma marcação do caminho que os alunos tinham que percorrer. Neste 

reconhecimento, podemos observar os locais onde iriamos colocar os postos 

de controlo de forma a poder ter um controlo maior sobre os alunos.  

Para além dos alunos, também professores e funcionários participaram na 

atividade, quer na caminhada quer posicionados nos postos de controlo. Esta é 

uma atividade que envolve toda a comunidade escolar. 

Durante o Caça ao Tesouro, o nosso grupo de estágio ficou posicionado 

no último posto de controlo, onde registávamos todas as equipas que 

terminavam o percurso. A nossa função neste posto de controlo foi muito para 

além deste registo, trantando-se do último posto os alunos permaneciam 

naquele local após o termino da prova, por isso tinhamos também que os 

supervisionar à medida que iam chegando. 

Em suma, foi uma atividade que todos tivemos o prazer de organizar e 

contribuir para a sua realização, trantando-se da ativadade mais antiga da 

escola e envolvendo uma logistica para mais de 500 alunos foi bastante 

enriquecedora a todos os níveis. 

 

5.2. Desporto Escolar 
 

O nosso grupo estágio em conjunto com o Professor Carlos Pires ficamos 

encarregues de orientar a equipa de juvenis de futsal masculino. O Professor 

deu-nos toda a liberdade para treinar-mos a equipa e orientá-la em todos os 

jogos. Todas as quartas ao final da tarde, orientávamos uma sessão de treino 

visando a preparação para os jogos do campeonato do Desporto Escolar. 

Em dias de jogos, acompanhamos sempre a equipa durante a viagem, 

tratávamos de toda a documentação inerente ao jogo e orientávamos a equipa 

durante o jogo. 

Todo este trabalho de secretaria, a orientação da equipa durante treinos e 

jogos e o acompanhamento da equipa para os jogos foi uma experiência que 

nos permitiu perceber um pouco da dinâmica de toda uma organização 

necessária dentro de uma equipa. 
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5.3. Torneio de Basquetebol 3x3 
 

Nesta atividade escolar organizada por alguns professores pertences ao 

Departamento de Educação Física, foi-nos atribuída as tarefas de mesa e de 

arbitragem. 

 

5.4. Taça Morgado e Taça Morgadinha 
 

Esta atividadade foi organizada pelo outro núcleo de estágio, em que cada 

um de nós ficou encarregue de orientar um equipa. O Pedro Marinho ficou com 

a equipa de 12ºano, o Joel Sampaio com a equipa do 10ºano e a mim foi me 

atribuída a equipa de 11ºano.  

 

 

 

 

6. Reflexão Crítica Final 
 

Desde muito jovem que sempre tive um enorme gosto pela prática 

desportiva, aos meus 6/7 anos já jogava futebol numa equipa federada, 

pratiquei natação durante 4 anos e sempre particei no torneio de basquetebol 

escolar que é realizado a nível nacional, por isso este estágio pedagógico foi o 

concretizar de um sonho, tanto a nível profissinonal como a nível pessoal. 

Este Estágio Pedagógico Supervisionado é uma das fases finais do 

percurso académico enquanto futuro professor de Educação Física, e muito 

provavelmente a mais importante de todas. Refiro-me como a mais importante 

porque é um momento onde colocamos em prática todo o conhecimento que 

adquirimos durante os quatro anos anteriores e onde sofremos um choque com 

a realidade. 

Tudo aquilo que apreendemos durante a licenciatura e durante o 

mestrado, foi neste momento de estágio alvo de profundas reflexões, melhor 

dizendo, a forma como agiamos em cada situação era sujeita a uma 

ponderação e depois a uma reflexão crítica. Seguindo as ideias de Sá-
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Chaves (2002: 52), “um profissional que se interroga sobre o sentido dos 

seus conhecimentos e das suas práticas e sobre a pertinência das suas 

decisões torna-se capaz de participar na definição do seu próprio programa 

de desenvolvimento profissional e pessoal”. (Gaspar, M., Seabra, F., Neves, 

C., 2012) 

A nossa principal função enquanto professores de Educação Física é a 

de desenvolver no aluno capacidadedes físicas e cognitivas modificando, 

também, atitudes e comportamento social. (Aranha, 2004) Para cumpri esta 

função o professor de Educação Física tem utilizar tudo que estiver ao seu 

dispor, desde o conhecimento ciêntífico e prático até ao material que utiliza, 

para potenciar ao máximo todo o processo de ensino-aprendizagem. Deste 

modo, torna-se o importântíssimo o professor enquandrar todo o 

planeamento de acordo com a turma e os alunos que está a leccionar. 

As minhas expectativas eram bastante altas em relação ao momento 

do estágio, sempre foi um sonho ser professor de Educação Física e ter uma 

oportunidade destas, ainda que neste contexto, eram o concretizar de algo. 

Tinha a consciência que esta era uma oportunidade real de aprendizagem 

em ação, onde poderia crescer enquanto profissional vivenciado todo este 

processo de aquisição de conhecimento, capacidades e diversas 

competências. 

Tive o meu primeiro contacto com a escola e com o professor José 

Pires bastante antes do início das aulas, onde nos apresentou a escola, 

alguns professores e alguns funciários. Realizámos logo nesse primeiro 

encontro uma reunião como forma de nos orientar e esclarecer acerca de 

assuntos que para nós eram quase desconhecidos até então. A partir deste 

momento, iniciamos toda a preparação e planeamento do ano letivo. 

No inicio, sentimos alguns dificuldades ao nível da organização pois 

não estávamos preparados para tal exigência, o que nos deixou com um 

pouco de receio para o resto do ano. O nosso professor cooperante foi 

sempre bastante exigente desde o início, e tenho que lhe agradecer em 

muito por essa exigência de trabalho que sempre nos incutiu.  

Assim que foram distribuidas as três turmas pelos nosso núcleo de 

estágio, começamos a preparar toda a calendarização das Unidades 



28 
 

Didáticas e estruturação de conteúdos de acordo com o roulement. Nesta 

fase, estávamos um pouco perdidos pois nunca tinhamos feito uma Unidade 

Didática e nunca tivemos a necessidade de fazer uma estruturação de 

conteúdos, o que tornou esta fase mais trabalhosa e díficil.  

O primeiro contacto que tive com a turma foi um choque bastante, 

devido ao facto de ser a primeira vez que tinha em contacto com alunos 

directamente. Apesar deste impacto inicial, criei desde o inicio uma relação e 

uma empatia bastante boa com eles, o teve resultados excelentes durante 

todo o ano letivo.  

Durante este ano letivo, foi bastante enriquecedor a todos os níveis, o 

contributo que o professor Cooperante José Pires e o meu núcleo de estágio 

tiveram na minha aprendizagem foi enorme, a partilha de conhecimentos foi 

enorme o que tornou este momento de aprendizagem numa experiência 

única. O conhecimento do professor nas mais diversas áreas de ensino, a 

disponibilidade que sempre demonstou para nos ensinar, partilhar 

conhecimento e a sua intervenção foram deveras importante para o nosso 

enriquecimento como pessoa e como professor. Também o meu núcleo de 

estágio contribui para esta minha aprendizagem, pelas experiências que 

vivenciamos juntos e pela partilha de conhecimentos no decorrer do ano. 

Em relação às atividade realizadas, destaco o Caça ao Tesouro 

porque foi uma atividade bastante enriquecedora, primeiro porque gosto 

muito de organizar eventos/atividades e segundo porque organizar uma 

atividade bastante antiga que envolve cerca de 500 alunos de diversas 

idades e várias escolas é bastante trabalhoso mas ao mesmo tempo 

bastante gratificante. 

Em síntese, este Estágio Pedagógico Supervisionado foi 

extremamente enriquecedor, contribuindo bastante para o meu crescimento 

enquanto professor de Educação Física e enquanto pessoa. Por isso, o 

balanço é fracamente positivo, os conhecimentos adquiridos foram cruciais 

para a minha formação. 
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