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Resumo 
 
 
 Este documento refere-se ao estágio realizado no ano letivo 2017/2018, 

na Escola secundário Morgado Mateus, e visa pormenorizar todo o trabalho 

desenvolvido ao longo do ano enquanto professor estagiário.  

 Enquanto estagiário, contava com a colaboração e orientação do 

professor cooperante José Pires, que me atribuiu do inicio ao final do ano uma 

das suas turmas para eu poder realizar o meu estágio, assim, neste relatório é 

possível observar todos os passos realizados para a preparação e lecionação 

das aulas.  

Para além da componente letiva, serão abordadas também todas as 

componentes não letivas, como o planeamento das atividades extra curriculares, 

balanços de aula, observações de aula, bem como todas as dificuldades 

encontradas e as respetivas soluções.  

No final do documento fica percetível a importância que estagio 

pedagógico tem para a nossa formação enquanto professores, pois só neste 

momento podemos colocar em prática todo o conhecimento que fomos 

absorvendo ao longo da nossa vida académica.  

 

 

Palavras-Chave: Educação Física; Estágio Pedagógico; Ensino-

Aprendizagem;   
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Abstract 
 
 
This document refers to the internship held in the 2017/2018 school year at 

Morgado Mateus High School and aims to detail all the work developed during 

the year as a trainee teacher. 

As a trainee, I had the collaboration and guidance of the cooperating teacher 

José Pires, who assigned me from the beginning of the year to one of his classes 

so that I could complete my internship, so in this report it is possible to observe 

all the steps taken for the preparation and lecture classes. 

In addition to the learner component, all the non-learner components, such as 

extracurricular activities planning, class balances, classroom observations, as 

well as all the difficulties encountered and their solutions will be addressed. 

At the end of the document, it becomes clear how important is the pedagogical 

stage for our training as teachers, because only at this moment can we put into 

practice all the knowledge that we have been absorbing throughout our academic 

life. 

 

 

 

Keywords: Physical Education; Pedagogical Internship; Teaching-Learning;  
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Introdução 
 
  
 
O presente documento integra-se 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. O estágio pedagógico foi realizado no ano letivo 

2017/2018, no Agrupamento de Escolas Morgado de Mateus em Vila Real, tendo 

como orientador da UTAD o Professor Doutor Luís Vaz, como orientador da 

escola o Professor José́ Pires, e como companheiros de núcleo de estágio, 

Ângela Sousa e José Capela. 

O estágio pedagógico é, sem dúvida, o momento mais importante para a 

iniciação à docência por parte de um estagiário. Efetivamente, é aqui, no estágio, 

que se dá o primeiro contacto com a comunidade escolar, permitindo ao 

estagiário colocar em pratica todo o conhecimento adquirido na sua vida 

académica. Nunca achando dono de toda a sabedoria, mas sim, aberto a toda a 

informação e experiencia transmitida pelo orientador, e por todos os restantes 

professores da comunidade escolar. 

Foi de facto, o primeiro contacto real, onde estava encarregue do ensino-

aprendizagem de uma turma, onde todo o planeamento e responsabilidade 

passava por mim enquanto estagiário, onde surgiam sempre dificuldades para 

resolver, problemas dos alunos, que muitas das vezes nada têm a ver com a 

disciplina, mas que os alunos recorrem a nós para a solução dos mesmos.  

Todas estas informações, serão expostas ao longo do documento, bem como 

todo o trabalho realizado fora lecionação de aulas, e todo tipo de atividades 

desenvolvidas para os alunos ao longo do ano. 

Assim, o documento estará dividido em 4 grandes temáticas, o Contexto; Estágio 

Pedagógico; As atividade desenvolvidas ao longo do ano; E por fim as reflexões 

finais.  
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Enquadramento Pessoal  
 
 
Durante toda a minha infância que o desporto sempre foi um dos meus grandes 

amores, principalmente depois de, pela primeira vez, ter contanto com a 

disciplina de educação física no 5º ano de escolaridade, foi aqui que, quando os 

pais e os professores faziam a típica questão do que queres ser quando for 

grande, a resposta passou a mudar, passou a mudar de jogador de futebol apara 

professor de educação física. Esse passou a ser um dos  meus principais sonhos 

de criança, e está prestes a ser cumprido.  

Após 3 anos de licenciatura onde se vai adquirindo conhecimento e novas 

experiencias, ingressei no mestrado que tanto queria, o Mestrado em Educação 

Física, foi aqui que começou a ser transmitido mais informação do que é ser 

professor e o seu estatuto, direitos e deveres. Terminado o primeiro ano letivo 

seguia-se o ano por que todos ansiavam, o ano de estágio.  

Este estágio, inicia-se em primeiro lugar com a escolha da escola  de estágio e 

com os colegas de núcleo de estágio, a aminha primeira escolha foi a escola 

onde iria realizar o estágio pelo que me deixou bastante satisfeito.  

Encarei este estágio com o maior profissionalismo possível como em tudo o que 

me envolvo, pois num mercado de trabalho tão sobrelotado a resiliência, a 

capacidade de trabalho, a humildade e a dedicação são marcas que nos devem 

rotular, e foi isso que procurei ao longo do ano.  

Ao longo do ano letivo, toda a envolvência com a comunidade escolar, foi 

melhorando significativamente. Desde alunos a professores, e até mesmo os 

funcionários da escola, foram pessoas que me marcaram muito, e que graduarei 

para sempre como um dos melhores anos da minha vida, e continuarei a manter 

contacto com pessoas que marcaram muito este ano e que o tornaram tão 

significante.  

O principal objetivo apara este ano de estágio, era ser uma “esponja” e absorver 

todos os conhecimentos, e caraterísticas necessárias para ser um melhor 

profissional no futuro.  
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1- O Contexto 
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1.1- A ESCOLA 

 
O principal objetivo na escolha da escola era conseguir conciliar uma curta 

distância ao meu local de residência bem como ao local onde estava a trabalhar 

como treinador de futebol, daí que a escolha recaiu sobre a escola Morgado 

Mateus. Porém, não foram só estas características a pesar sobre a escolha, mas 

também a opinião de outros colegas que por lá passaram em estágio e devam 

muito boas indicações da mesma.  

O agrupamento da escola Morgado Mateus conta com 1797 alunos , localiza-se 

na cidade de vila real, a apenas 2,5 km do centro histórico da cidade.  

Como já referi, as boas informações dos colegas suscitaram o meu interesse na 

escola pelo que, desde cedo procurei aprofundar o conhecimento que já́ tinha 

deste estabelecimento de ensino de modo a ter uma perceção mais real do que 

esperar, bem como  os recursos disponíveis, o grupo de professores e as 

atividades que se realizariam ao longo do ano letivo foram alguns dos aspetos a 

analisar.  

Quanto às instalações, um dos pontos mais importantes na escolha da escola, 

esta possui um pavilhão onde podem decorrer até 3 aulas em simultâneo, 2 

campos exteriores, uma arrecadação para guardar todo o material, material este 

em muito boas condições e em constante renovação.     
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1.2- O DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO FÍSICA 
 
 
Este departamento, arrisco-me a dizer, que será o departamento que trata a 

educação física com mais respeito e dedicação possível. Para além de cumprir 

com todas as orientações expressas nos Programas Nacionais de Educação 

Física (PNEF), no que diz respeito aos níveis introdutório, elementar e avançado, 

possui ainda documentos próprios com objetivos e metas a cumprir em cada 

ano.  

Possui um programa anual de modalidades, Planificação das unidades diádicas, 

critérios de avaliação de Educação Física, e ainda o roulement com o espaço e 

modalidade a ser usado poe cada professor.  

Senti sempre, quer por parte do meu professor orientador José Pires, quer pelos 

restantes professores de educação física, que nos recebiam muito bem e que 

olhavam para nós não como estagiários mas sim como colegas de profissão. 

Isso foi de facto, um aspeto que me deixou bastante satisfeito, pois pediam-nos 

sempre a nossa opinião e gostavam de nos pôr a par de todas as tarefas que é 

necessário realizar, o que considerei muito importante no meu crescimento. 
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1.3- A TURMA 
 
 
Na primeira reunião do nosso núcleo de estágio, o professor José pires procurou 

em primeiro lugar expor o seu ponto de vista de como se deveria escolher as 

turmas. Depois de atribuídas as turmas, calhou-me a mim a turma do 10ºB, uma 

turma do curso cientifico-tecnológico.  

A turma era inicialmente composta por 27 alunos,  sendo que no segundo 

período ainda recebeu mais uma aluna transferida de outra escola, ficando assim 

com 28 alunos. Destes 28 alunos, 16 alunos eram do sexo masculino e 12 do 

sexo feminino, de referir ainda que nenhum aluno era considerado aluno com 

Necessidades Educativas Especiais(NEE).  

Porém, para o professor é muito difícil saber como abordar a turma sem primeiro 

ter um contacto com a mesma, assim só depois do inicio do ano letivo, foi 

possível conhecer os alunos e os seus interesses, expetativas e capacidades, e 

assim perceber quais as dinâmicas da turma e adotar as melhores estratégias 

ajustas a cada aluno e à turma em geral. Este é, de facto, um ponto muito 

importante para a motivação dos alunos nas nossas aulas e o ajuste de 

determinados exercícios em função das suas necessidades é um aproximar do 

concretizar do objetivo para o aluno, efetivamente, “Reconhecer que 

gostaríamos de ensinar de acordo com as prioridades de desenvolvimento dos 

nossos alunos, coloca-nos a necessidade de saber quais são essas prioridades, 

de as definir e de as perseguir enquanto objetivos de aprendizagem, a 

concretizar nas nossas aulas.” (Carvalho, 1994).  
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1.4- ESTUDO DE TURMA 
 
 

O estudo turma foi um instrumento que permitiu um melhor com conhecimento 

sobre a turma, no entanto, foi realizado até final de outubro, o que em alguns 

casos, como na minha turma, alunos novos podiam ainda não terem encontrado 

o seu espaço na turma e uma relação com grande parte da mesma. 

Segundo Aranha (2004), “a planificação é individualizada, sendo sempre o seu 

ponto de partida as características da escola e dos alunos. Para se conhecer a 

situação concreta temos que caracterizá-la, pois o êxito da nossa 

planificação/realização baseia-se no conhecimento destes aspetos: escola, meio 

e turma.” Assim, este meu receio acabou por não se verificar uma vez que os 

novos alunos, estavam já bem integrados na turma.  

Desta forma, a partir deste momento e analisando os resultados, “o professor 

pode realizar uma análise das condicionantes que afetem o rendimento dos 

alunos no processo de ensino-aprendizagem, tendo em vista a adoção de 

estratégias que vão de encontro aos problemas encontrados (Aranha, 2004)”, e 

estes resultados advêm de dois questionários entregues, um de caracter 

sociométrico, outro com uma caracterização mais biográfica. 

Assim, a organização e planeamento dos exercícios podiam já ser realizados de 

encontro aos resultados obtidos, ou seja, enquadrados com as características 

da turma. Tendo em vista as características da turma, optei por formar grupos 

homogéneos de forma a manter a manter a motivação dos alunos para que 

pudessem evoluir mais.  

Efetivamente, com o estudo turma, consegui perceber algumas coisas 

importantes, das quais destaco que,  dos 28 alunos, 14 praticam algum desporto 

fora das aulas de educação física, sendo que 5 praticam 4horas semanais, e 9 

praticam 6horas semanais ou mais, o que na minha opinião é um bom indicador 

do nível da turma. Por outro lado, em contraste com esta atividade física, da 

restante parte dos alunos que não praticavam qualquer desporto, 5 alunos 

apresentavam excesso de peso, 3 com sobrepeso e 2 alunos com obesidade 

grau I, pelo que o meu objetivo passaria pela motivação destes alunos para a 

prática.  
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Em suma, o estudo turma permitiu um melhor conhecimento da turma, para que 

no processo de planeamento pudesse ter já alguns fatores em consideração, 

para que o processo ensino-aprendizagem, fosse otimizado às necessidades 

dos alunos da turma.  
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PEDAGÓGICO 
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2.1- PLANEAMENTO 
 

 

Efetivamente, o planeamento é o pilar de toda uma bom caminho a percorrer, e 

no ensino na Educação Física, não poderá ser diferente por uma serie de fatores 

como condicionantes de espaço com determinadas modalidades, atividades 

extracurriculares, ocupação do pavilhão, desporto escolar, são um conjunto de 

fatores que levam o professor a ter de planear o seu ano letivo muito bem 

estrutura, assim, antes de se dar inicio à lecionação, é necessário fazer o 

planeamento das atividades, através das unidades de ensino, cada bloco ou 

conjunto de aula de cada atividade física ou modalidade desportiva, às quais 

correspondem um programa específico, ao qual chamamos Unidades Didáticas. 

As aulas da unidade de ensino devem corresponder ao que foi planeado na 

Unidade Didática, constituindo uma sequência lógica e contínua, de modo a 

garantir a consecução dos objetivos pré́-definidos (Aranha,2004). 

Assim, como referi anteriormente, o planeamento prende-se muito com a 

modalidade a lecionar e com a modalidade a lecionar por parte dos outros 

professores, pois assim, poderemos saber se naquele dia, àquela hora, 

poderemos usar 1/3 do pavilhão, 2/3 do Pavilhão ou campos exteriores. 

Efetivamente, através o roulement pude analisar, juntamente com o meu núcleo 

de estágio e o professor orientador, as modalidades que iria abordar em cada 

um dos períodos. Ficando a saber, que iria lecionar no primeiro período, 

Ginástica Acrobática e Corfebol, no segundo período, Andebol e Râguebi, e por 

último, no 3º período, era um período de modalidade opcionais. Estas 

modalidades opcionais, foram logo discutidas no inicio do ano, e ficou delineado 

que só no inicio do segundo período se iria fechar as modalidades do 3º período, 

sendo que tivemos de apresentar logo umas ideias, nas quais ficaram 

pendentes, Esgrima, Boccia, Goalball, Voleibol Sentado, CrossFit, Caminhadas, 

atividades em ginásios, dia radical. Para além destas, sabia-se já algumas 

atividades a desenvolver e as suas datas, como o: Basquetebol 3x3 inicio de 

outubro, Desporto escolar todas as quartas-feiras, Taça Morgado com inicio dia 

16 de Maio e o caça ao tesouro dia 25 de maio. 
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2.2- UNIDADES DIDÁTICAS 
 
 
Segundo Aranha (2008), a Unidade Didática deve ser avaliada segundo  sete  

parâmetros: 

1ºParâmetro- Objetivos/ Conteúdos: os objetivos e os conteúdos a abordar são 

pertinentes, adequados ao nível de ensino e estão corretamente explicitados e 

fundamentados; 

2ºParâmetro- Avaliação Inicial (Diagnóstica): prevê uma Avaliação Diagnóstica, 

apresentando o respetivo sistema de avaliação e ficha de registo devidamente 

explicitado no seu conteúdo e nas suas regras de registo; 

3ºParâmetro- 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 turma, e, ainda, das condições que 

a realidade de ensino oferece, verificados após a avaliação diagnóstica; 

4ºParâmetro- 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 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: prevê̂ uma avaliação contínua 

e formativa, apresentando o respetivo sistema de avaliação e ficha de registo 

devidamente explicitado no seu conteúdo e nas suas regras de registo, de modo 

a poder recolher informações sobre o nível de capacidades e comportamentos 

dos alunos. Prevê̂ a utilização dessas informações para alterar/ajustar os 

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

promover a melhoria das capacidades e comportamentos dos alunos, recorrendo 

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

individuais, etc.); 

6ºParâmetro- Análise Crítica e Reflexão Sobre os Resultados (Balanço Final): o 

estagiário faz um balanço da Unidade de Ensino lecionada, analisando os 

resultados alcançados através da identificação de causas de (in)sucesso, que 
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podem incluir as decisões/opções inicialmente tomadas, bem como os 

acontecimentos imprevistos, mas detetados no decorrer na atividade; 

7ºParâmetro- Aperfeiçoamento e Sugestões: com base no balanço apresentado 

anteriormente são apresentadas propostas de manutenção e/ou de modificação 

de decisões/opções e/ou da estrutura da Unidade Didática (objetivos, conteúdos, 

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

utilização dos recursos com vista à sua eficácia; 

De facto, o elaborar de unidades didáticas é por si só uma boa ajuda na 

orientação do trabalho do professor, uma vez que lhe permite estruturar todas 

as aulas, com dias das aulas, objetivos específicos das mesmas, a função 

didática para cada aula, os recursos matérias que necessita e o espaço que tem 

disponível para usar nesse dia e até a estratégias a adotar durante a lecionação 

das aulas.  

Ao longo do ano do ano, na minha turma, elaborei 5 unidades didáticas, sendo 

duas no primeiro período, duas no segundo período, e uma para todo o terceiro 

período uma vez que se tratava de opcionais, e portante o período contou 

apenas com uma unidade didática.  

A primeira unidade didática foi sem dúvida a mais difícil, não só por ser a primeira 

que construía para a turma, mas também pela modalidade abordada, ginástica 

acrobática, que apresenta umas características muito particulares. Porém, com 

o auxilio do professor orientador na escola, tudo se tornou mais simples, sem 

nunca nos dar respostas mas sim a orientar para o caminho a seguir, foi sem 

dúvida o ponto mais importante para o meu crescimento. Desta forma, na 

construção da segunda unidade didática, corfebol, apesar desta ser totalmente 

diferente da primeira, a sua construção tornou-se muito mais simples em virtude 

de todos os mecanismos para a sua construção estarem bem delineados e 

esclarecidos. Tenho a certeza, que consegui que os alunos atingíssemos 

objetivos propostos na unidade didática e isso é, sem dúvida, o aspeto mais 

importante.   

As unidades didáticas do segundo período, foram inteiramente da minha 

responsabilidade, sendo que apenas em caso de algum erro detetado pelo 

professor orientador, teriam de sofrer alterações, o que não foi necessário.  

Todas as unidades didáticas apresentavam aspetos comuns, nomeadamente, a 

primeira aula de cada era utlizada para uma aula teórica, em sala, onde a 
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modalidade abordada era exposta aos alunos, de forma a que estes adquirissem 

conhecimentos teóricos sobre a mesma. A segunda aula era utilizada para 

avaliação diagnostica, excetuando as modalidades que nunca tinham sido 

abordadas pelos alunos, e ai começavam a introdução à modalidade. A ultima 

aula, por sua vez ficava reservada para a avaliação sumativa.  

No geral, todas as unidades didáticas foram cumpridas, e quando por algum 

motivo não era possível, como por exemplo, devido aos fogos o pavilhão ficou 

cheio de fumo o que impossibilitou a realização das aulas, assim, teve que ser 

realizada uma adenda à unidade didática de ginástica acrobática, ou seja, uma 

reformulação.  
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2.3- PLANOS DE AULA 
 
O plano de aula é um instrumento de auxilio às aulas de educação física, que 

permite não só ao professor prepara melhor a sua aula, como também maximizar 

o tempo de empenhamento motor, uma vez que o professor tem delineado a 

aula com todos os tempos definidos, quer de exercícios, quer de transição, 

organização ou instrução.  

De facto, os professores são livres de construírem o seu modelo de plano de 

aula, no entanto, independentemente da estrutura, segundo Aranha(2008) este 

deve apresentar determinados parâmetros: 

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

(tarefas, estilos, métodos, estratégias, etc.) estão especificados 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 e de forma tão pormenorizada, quer nos aspetos 

organizativos quer na condução e sequência das tarefas, que constitui um guia 

para a ação o do professor, antecipando ou indicando opções a tomar na 

condução da atividade dos alunos e na estruturação das condições de realização 

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

interpretem com objetividade e fidelidade a sua concretização; 

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, caracterizando a atividade 
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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 de comportamento, visando a melhoria do processo; 

Ao longo do estágio neste ano letivo, os planos de aula foram sempre elaboras 

dentro das normas institucionalizadas pela utad, bem como por alguns aspetos 

próprio pedidos pelo professor orientador da escola. Assim, lecionei 130 aulas, 

uma vez que é considerada uma aula cada bloco de 45 minutos, o que dá um 

total de  60 planos de aula.  

Os planos de aula estavam estruturados da seguinte forma, um cabeçalho onde 

era apresentada a informação relativa à aula, como nº da aula, espaço, material 

a ser utilizado e objetivo específico da aula, data, turma e unidade didática.  

De seguida, eram apresentado os objetivos operacionais, o contexto em que 

seriam executados e os seus critérios de êxito para a correta execução da ação 

pretendida. 

A parte final do plano era a apresentação do tempo horário, e do tempo de 

exercício, era ainda apresentada a sequencia das tarefas, a descrição, 

organização e estratégias e controlo da aula.  

Efetivamente, o professor deve ter uma característica fundamental, que é, a 

adaptação, ou seja, o professor pode ter toda a aula bem planeada e estruturada, 

mas se por alguma razão seja, numero de alunos, condições climatéricas ou falta 

de material, o professor deve ter a capacidade de naquele minuto adaptar a sua 

aula sem perder muito tempo.  
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2.4- BALANÇOS DE AULA 
 
 
O final de cada aula era o melhor momento para debater os acontecimentos da 

mesma. E o melhor balanço que se pode fazer, para além daquele que é 

institucionalmente pedido, é aquele que é realizado com os colegas do núcleo 

de estágio, que observaram a aula, bem como com professor orientador. É de 

facto, neste ambiente de discussão que se evolui e se encontra a solução para 

os problemas encontrados.  

Quanto ao balanço institucionalmente pedido, este baseava-se em algumas 

bases importantes, como: estratégias utilizadas, feedbacks transmitidos, o 

comportamento e empenho dos alunos, a gestão do tempo de aula e de atividade 

motora, as dificuldades sentidas pelos alunos e pelo professor, e em caso de 

necessidade, as alterações ao plano de aula.  

Desta forma, o professor fica munido de uma ferramenta muito importante para 

a sua auto reflexão, uma vez que depois de ouvir todas as opiniões pode refletir 

e interiorizar os bons conselhos, e assim poder crescer enquanto profissional da 

educação física.   
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2.5- AVALIAÇÃO 
 

Este é, de facto, o ponto mais sensível ao longo do ano pois é a partir das várias 

avaliações que iremos classificar o aluno no final do período e no final do ano. 

Esta deve ser o mais justa possível, de forma a que o aluno sinta que o seu 

trabalho esta a ser devidamente avaliado e justificado, porém, o professor fica 

sempre munido com muitos instrumentos de avaliação, uma vez que o aluno 

passa por várias avaliações até que lhe seja atribuída uma nota. Efetivamente, 

Aranha (2004) define-nos os três tipos de avaliação: a Avaliação Diagnóstica, 

antes de ser dado início ao processo, deve avaliar-se a população alvo, através 

de uma avaliação inicial que permite identificar o real nível dos alunos, 

constituindo um indicador fundamental para a definição de objetivos, estratégias, 

metodologias, etc. Esta avaliação tem um caráter marcadamente diagnóstico. 

Avaliação Formativa, ao longo do processo considera-se a avaliação intermédia 

com uma função formativa dos alunos e um papel de regulação, que informa 

sobre o decorrer do próprio processo e fornece eventuais indicações sobre a 

forma de resolver determinadas dificuldades evidenciadas. Esta avaliação facilita 

a identificação e a correção de insuficiências parciais em cada sequência de 

objetivos. Avaliação Sumativa, avaliação final, com caráter sumativo (faz uma 

súmula do que aconteceu ao longo do processo, refletido pelo (in)sucesso do 

produto) que fornece informações sobre o produto final e permite fazer um 

balanço da atividade.                                                                                                                  

Assim, era na avaliação diagnóstica, na primeira aula de cada unidade didática, 

que era possível aferir o real valor da turma na modalidade em termos técnicos, 

motores e comportamentais, e assim perceber se era necessário efetuar algum 

tipo de alteração à unidade didática. Quanto à avaliação formativa, esta decorria 

praticamente em todas as aulas e eram registadas notas relativamente a cada 

aluno individualmente nas fichas de registo, sendo que os alunos sabiam que 

estavam a ser avaliados constantemente. Por ultimo, existia um dia de avaliação 

formativa, mas que em nada diferia da avaliação formativa, uma vez que era o 

acumular de todas as aulas e naquela data era um limar de arestas em relação 

às notas feitas em aulas anteriores. Para além disso, no final do período, os 
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alunos eram submetido a um teste escrito, onde englobava as duas unidades 

didáticas abordadas no período.  

 

2.6- PRÁTICA PEDAGOGICA SUPERVISIONADA  
 
A prática pedagógica supervisionada, acarreta sempre um peso extra, uma vez 

que sabemos que temos alguém que nos está a observar, no entanto, esta 

sensação acontece apenas nas primeiras, aulas pois só nos favorece enquanto 

estagiários que esta situação aconteça, uma vez que no final de cada aula 

podemos refletir em conjunto sobre a mesma.  

Efetivamente, esta reflexão, é mito boa para a evolução do estagiário, e centra-

se muito nos dez parâmetros que uma aula deve seguir, segundo Aranha (2008): 

1º Parâmetro- Introdução da aula: no inicio da aula, o estagiário, de forma clara 

e sem perda de tempo informa os alunos dos objetivos da aula relacionando-os 

com aulas ou etapas 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 

sistemática, 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 da aula de tal modo que lhe permite o 

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

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

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

eliminando assim fatores perturbadores de eficácia da aula;  

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

(período de instrução/demonstração, de organização e de transição) de material 

utilizado e dos grupos constituídos, de acordo com os objetivos da aula, 
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adaptando-se oportunamente aos seus imprevistos tendo em vista a 

maximização do tempo 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;  

6ºParâmetro- 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/sócio 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 na Aula: a aula 

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

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

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

essencial da aula;  

Na primeira aula, sentiam-se ansioso, não por ter de dar a aula mas sim por ser 

o princípio da concretização de um sonho. Apesar de ver alguns colegas 
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nervosos, para mim lecionar uma aula era algo que fazia naturalmente, muito 

graças aos dois anos que trabalhava enquanto treinador de formação e tinha de 

lidar com crianças diariamente, o que fez aumentar a minha bagagem em termos 

de liderança e relacionamento com os alunos. Porém, tenho a perfeita 

consciência que o professor que era na primeira aula, não foi o que terminou o 

ano letivo, muito mais a vontade, com um relacionamento com os alunos 

impecável, o que permitia que eu conseguisse sempre levar as aulas até ao 

ponto pretendido. De facto, nas primeiras aulas a experiencia do professor foi 

essencial para a minha evolução, pois enquanto que em termos de liderança e 

relacionamento com a turma estava mais tranquilo, em termos pequenos 

detalhes de organização e de gestão do tempo de aula estava um pouco menos 

a vontade.  

Comecei a lecionar com uma modalidade na qual não me sentia 100% confiante, 

a ginástica acrobática, devido a todas as suas particularidades, e principalmente 

ao risco de lesão associado. Porém, depois de iniciar a confiança foi aumentando 

e os objetivos foram alcançados, com a turma a produzir coreografias bastante 

interessantes, na qual o professor orientador, convidou a diretora da escola a 

presenciar uma das aulas de treino da coreografia para a avaliação final.   
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2.7- TÉCNICAS DE INTERVENÇÃO PEDAGÓGICA  
 

Segundo (Siedentop, 1983, citado por Aranha, 2004), 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. A primeira, Dimensão Instrução refere-se aos 

procedimentos relacionados com a promoção de atividades de aprendizagem, 

aos comportamentos do professor, que se relacionam 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, são todos os comportamentos e destrezas técnicas de ensino que fazem 

parte do reportório do professor para comunicar informação pertinente (Aranha, 

2004). Efetivamente, inicialmente senti algumas dificuldades com a instrução, 

pois aquela primeira necessidade de transmitir muita informação levava sempre 

a que ocupasse mais tempo que o previsto. Para além disso, inicialmente, a 

turma vinha com alguns problemas comportamentais, uma vez que vinham do 

ensino básico e ainda não estava habituados às exigências do ensino 

secundário. Assim, adotei uma postura rígida, sem deixar que nenhum 

comportamento desviante acontecesse,  questionando sempre o aluno que 

estava a falar, e ai consegui que os alunos percebessem que tinham 

obrigatoriamente de estar atentos a instrução do professor. Durante a instrução, 

o professor deve ter em consideração alguns fatores importantes, uma vez que 

o pavilhão da escola apresenta vários fatores desviantes, daí que os alunos 

deveriam sempre ficar de costas para essas situações. Quanto a demonstração, 

procurava sempre que esta fosse realizada por um aluno, conseguindo assim 

dar feedbacks corretivos, e ainda continuar com um controlo efetivo sobre os 

resto da turma. Uma das vantagens de ter formação e trabalhar na vertente do 

treino, é conseguir identificar bem os erros e corrigi-los, assim como ia circulando 

por fora dos exercícios, conseguia dar feedbacks individuais e coletivos bem 

como reforços positivos. 

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

comportamento dos alunos, ou seja, todos os comportamentos e destrezas 

técnicas de ensino que fazem parte do reportório do professor para rentabilizar 

o tempo útil de aula. (Aranha, 2004). Assim, de forma a maximizar o tempo de 

aula, os alunos sabiam que após os 10m minutos de tempo de balneário, caso 

não estivessem prontos a começar a aula, a cada minuto de atraso este era 

somado à sua ficha individual e no final era descontado na nota. Normalmente, 

o material das aulas já estava preparado por mim, sendo que os alunos 

começavam o aquecimento e aí eu aproveitava para ir distribuindo os coletes, 

quando necessário, para a formação dos grupos de trabalho. Este grupos, 

muitas das vezes vinham já formados de casa de forma equilibrada. Para perder 

o menor tempo possível no arrumo de material, foi criada uma escala, onde todas 

as aulas eram 3 alunos diferentes no arrumo dos mesmo. Esta escala começava 

do numero um a três, e assim sucessivamente.  

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 reportório do professor para 

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

Como já referi, a turma era um pouco imatura sem noção do que era o ensino 

secundário. Assim, adotei logo desde a primeira aula uma postura rígida, 

identificando claramente os alunos mais influentes no seio da turma, e 

conseguido um controlo efetivo dos mesmos.  

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, ou seja, todos os comportamentos e 

destrezas técnicas de ensino que fazem parte do reportório do professor para 

conseguir um clima educacional agradável e positivo (Aranha, 2004). 
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Este é, de facto, um dos pontos mais importantes para um bom ano letivo. Desde 

cedo consegui uma boa empatia com a minha turma, a relação foi crescendo ao 

longo do ano. Consegui com que os alunos me procurassem sempre que tinham 

algum problema, quer no contexto escolar ou pessoal. Este era um dos aspetos 

que mais admirava nos professores, e isto que procurei ser para os meus alunos.   

 

 

  



 29 

2.8- ESTILOS DE ENSINO  
 
 

Ao longo do estágio foram utilizados vários estilos de ensino, Musca Mosston, 

dominou cada estilo de ensino por uma letra do abecedário, Estilo A - Comando 

Direto; Estilo B - Baseado na Tarefa; Estilo C - Ensino Recíproco; Estilo D - 

Autoavaliação; Estilo E - Ensino inclusivo; Estilo F - Descoberta Guiada 

(convergente); Estilo G - Resolução de problemas; Estilo H - Programa 

individualizado; Estilo I - Alunos Iniciados; Estilo J - Autoensino. Os estilos de A 

a H, proporcionam diferentes níveis de autonomia (independência) em cada 

canal de desenvolvimento. E de F a H promove Atividades de investigação e 

descoberta – dissonância cognitiva - o aluno tem de resolver problemas.                 

Os estilos mais usados ao longo do ano foram o recíproco, o aluno passa a ter 

responsabilidades de fornecer feedback ao colega, com repercussões ao nível 

das relações inter-individuais e da instrução.  

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

autonomia da socialização. O de autoavaliação, o aluno assume ele próprio a 

avaliação do seu desempenho – utilização da Auto perceção e Auto feedback. E 

o inclusivo, professor promove a inclusão dos alunos no desempenho de uma 

tarefa, permitindo que todos se diferenciem no máximo das suas capacidades.  
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2.9- PRÁTICAS PEDAGOGICAS SUPERVISIONADAS  
 
 
Este é, de facto, um ponto onde posso dizer que fui bastante acompanhado pelo 

professor José Pires. Desde o primeiro contacto que percebi que era uma 

pessoas muito metódica e organizada, que nos iria acompanhar muito de perto 

e que, com a sua experiência nos iria ajudar a ultrapassar qualquer dificuldade 

que viéssemos a encontrar.  

Efetivamente, uma das principais vantagens no nosso estagio e do 

acompanhamento do professor José Pires, sempre foi o seu grande 

acompanhamento de perto ao longe, ou seja, ele sempre nos criticava e elogiava 

sem qualquer problema, no entanto, quando existia um problema nunca nos 

dava a solução mas sim ajudava-nos a encontrar o caminho para a solução. 

Penso que isto, aliado a uma grande relação que se foi construindo ao longo do 

tempo ajudou em muito a que o meu rendimento pessoal, e mesmo do núcleo 

do estágio, fosse crescendo cada vez mais.  

Este foi certamente, um ano em que o núcleo de estágio funcionou, 

perfeitamente bem, uma vez que em nenhum caso nenhum elemento procurava 

superiorizar a outro, pelo contrario, procurávamos sempre ajudar e incentivar 

para melhorar ainda mais, e isso foi, um dos aspetos mais positivos que 

marcaram este nosso estágio.   
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3.1- Palestra sobre o Programa de Educação para a saúde 

(PES) 
 
 
Esta palestra foi organizada devido à necessidade que, a escola tem, em 

desenvolver a temática para com os alunos. No entanto, a quantidade de horas 

destinadas a este programa, é dividido pelos vários professores da turma, que 

aceitem desenvolver alguma atividade  com a mesma. No nosso caso, o 

professor José Pires achou que poderia ser interessante desenvolvermos 

alguma atividade com a nossa turma, uma vez que fugia à antiga ação de 

formação, e assim poderia ser feito algo de mais interessante.  

Efetivamente, a ideia do que iriamos fazer foi imediata, uma vez que sendo eu e 

o colega de estágio José Capela Nadadores Salvadores e a nossa colega Ângela 

Sousa bombeira, decidimos que iriamos abordar algo relacionado com primeiros 

socorros e suporte básico de vida. Assim, fomos planeando e organizando a 

atividade, e em colaboração com a Cruz Branca, bombeiros da cidade, a 

atividade desenrolou-se.  

Assim, o que foi pedido aos bombeiros foi que viessem à escola, e com 

trouxessem material de demonstração, para que os alunos pudessem ver e 

experienciar algumas das situações pretendidas.   

Desta forma, inicialmente explicamos como estava organizado o sistema 

nacional de socorro, e depois foram explicadas e quase todas com o cariz 

teórico-prático, as situações de emergência, como as hemorragias, a persa 

súbita de consciência, convulsões, suporte básico de vida, posição lateral de 

segurança, obstrução da via aérea, traumatismos e quedas, entorses, fraturas, 

picadas e crises asmáticas. De facto, tentamos sempre selecionar e demonstrar 

tudo o que os alunos podem encontrar quer na escola, na rua ou em casa, de 

forma, a que perante alguma situação eles saibam quando agir e como agir.  

Efetivamente, foi uma ação de formação que os alunos gostaram muito, 

aprenderam muitas situações que já tinham presenciado e não sabiam como 

agir. Assim, posso dizer que foi um tema bastante produtivo para as nossas 

turmas, uma vez que, a mesma só foi realizada para as turmas do núcleo de 

estágio e com cada turma individualmente, de forma a terem mais tempo de 

prática.   
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3.2- CAÇA AO TESOURO 
 
 
O caça ao tesouro é uma atividade organizada pelo professor José Pires e o seu 

núcleo de estágio, uma das mais antigas, e nós como estagiários  desse núcleo 

de estágio tivemos um envolvimento em todo o processo necessário para a 

realização da atividade. 

O caça ao tesouro é uma atividade que envolve alunos, funcionários, 

professores, gerando uma envolvência no seio da escola muito grande.  

Esta é uma atividade que envolve, não só alunos da escola Morgado Mateus, 

mas também de outras escolas da cidade, e até do porto. No entanto, este ano 

apenas participaram os alunos da Escola Morgado Mateus uma vez que era 

época de provas de aferição, e assim não existiam professores disponíveis para 

acompanhar esses alunos na atividade. Esta atividade, contou com cerca 400 

alunos, com um percurso ao longo da serra do Alvão.  

Para o caça ao tesouro, os alunos têm de formar equipas até 10 elementos, e 

percorrerem um percurso de 15 km, que é idealizado pelo professor José Pires, 

no entanto o percurso é sempre percorrido no mínimo por 2 vezes por nós, uma 

para tirar algumas dúvidas de passagem em alguma zonas, e a outra para 

sinalizar o percurso.  

Durante o percurso existem vários postos de controlo, onde entre postos lhes 

era dada uma tarefa para realizarem, caso entregassem a resolução certa 

recebiam uma moeda de ouro, chegado ao posto tinham um desafio opcional 

para realizar, caso conseguissem tinham direito  a uma moeda extra.  

Chegando ao final do percurso, os alunos com no mínimo 5 moedas de ouro 

tinham direito a uma rifa para um sorteio. Sorteio este que tinha como prémios 3 

bicicletas.  

No entanto, no dia do caça ao tesouro, depois de tanto trabalho e ansiedade pelo 

dia, as condições climatéricas não permitiram que a atividade se realizasse, o 

que foi uma grande tristeza para o nosso núcleo de estágio que tanto trabalhou 

para que a atividade se concretizasse da melhor maneira.  
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3.3- DESPORTO ESCOLAR 
 
 
O professor José Pires é já o responsável da equipa de futsal juvenis feminina 

há alguns anos, e assim, ficamos nós núcleo de estágio entregues a toda a 

gestão do processo de treino e competitivo da equipa. O desporto escolar 

desenrolava-se todas as quartas-feiras entre as 16:00h e as 18:00, e poderiam 

participar todas as raparigas que pertencessem aos escalão etário de juvenis.  

Todos os treinos eram presenciados pelo professor José Pires, mas eramos nós 

os responsáveis por todo o processo de treino bem como, nas competições pelo 

gerir de todas as situações envolventes da mesma.  

Foi sem dúvida uma experiência muito boa treinar uma equipa feminina, algo 

que nunca tinha pensado realizar, e que me deixou uma muito boa impressão 

do que pode ser o desporto escolar, e o desenvolvimento que o mesmo deve vir 

a ter na escola e mesmo na sociedade.  

 

3.4- TORNEIO DE BASQUETEBOL 3X3 
 
O torneio de basquetebol 3x3 é realizado no primeiro período, organizado pela 

professora Helena Cunha, envolve todos os alunos da escola, dividindo por 

escalões etários e por sexos.  

O torneio desenrolou-se durante a manhã e  contou com a colaboração de todos 

os professores do departamento de educação física, sendo que na distribuição 

de tarefas, o nosso núcleo de estágio ficou responsável por toda a logística que 

envolvia a organização do quadro competitivo na mesa de resultados, e a 

chamada das equipas e respetiva distribuição pelos campos de jogo. Foi, 

efetivamente nesta ultima parte que fiquei responsável, ou seja, na chamada das 

equipas e coordenação das mesmas para que não houvessem atrasos e o tempo 

de transição entre jogos fosse mínimo. Foi uma experiencia muito 

enriquecedora, devido a todos os problemas de ultima hora que surgem, e todas 

as dificuldades de gestão que um torneio acarreta.   
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3.5- TAÇA MORGADO 
 
A taça Morgado e Morgadinha, é um torneio de futsal que é já realizado à vários 

anos pelo professor Carlos Pires e o seu núcleo de estágio. Este torneio tem 

como particularidade ser um torneio, onde é feita uma seleção por anos de 

escolaridade, e os jogos são realizados todas as quartas feiras do mês de Maio. 

É um torneio masculino e feminino, onde as equipas do desporto escolar 

participam, bem como uma equipa convidada fora da escola, no caso da 

competição feminina. 

Assim, cada professor fica responsável por uma seleção, que no meu caso foi o 

10ºano. O meu principal papel, foi abrir inscrições para a minha seleção e depois 

no dia da competição orientar a equipa durante todos os jogos. Foi uma 

competição em que gostei de participar, apesar de derrotado na final, o que me 

deixou pena pois poderia deixar a minha marca na escola com o meu nome 

gravado na taça exibida todos os anos.   
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4- REFLEXÃO FINAL DE 

ESTAGIO – CONCLUSÃO  
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4.1- Reflexões finais de estágio 

 
Os objetivos de vida são pontos fundamentais para que uma pessoa trabalhe, 

lute e alcance com êxito e satisfação os seus sonhos. Assim, posso dizer que 

com este ano magnifico, um dos meu muitos objetivos de vida foi alcançado, ser 

Professor de Educação Física. Efetivamente, desde pequeno que o sonhava ser 

e penso que para se ser professor, não basta querer, tem que se gostar. O gosto 

pela atividade que se faz, e a dedicação e profissionalismo que se coloca, é o 

que nos diferencia dos demais.   

Este passo ficava mais pero de ser alcançado, passados três anos de 

licenciatura e um de mestrado, era a hora de colocar em prática todo o 

conhecimento adquirido ao longo dos 4 anos de vida académica.  

Efetivamente, sabia que todas as situações de microensino trabalhadas na vida 

académica, em nada se assemelhavam ao que poderia encontrar na escola. De 

facto, nunca tinha lecionada uma aula de 90 minutos, com 30 alunos, e onde o 

comportamento dos alunos nunca é para favorecer o professor, dai que alguma 

ansiedade se começava a instalar. No entanto, devido a exercer a profissão de 

treinador de futebol à já dois anos, permitiu-me aumentar a minha bagagem ao 

nível do relacionamento interpessoal com crianças e de liderança. Foram sem 

dúvida aspetos que me favoreceram muito ao longo do ano.   

Este é de facto, um ponto que deixo como melhoria no seio académico, que será 

em caso de possibilidade, permitir aos alunos que ao longo do primeiro ano de 

mestrado tenham contacto mais direto com a escola e possam ter vivencias reais 

do que é o ensino da educação física.  

Iniciando assim o estágio pedagógico, conheci o orientador da escola o prof. 

José Pires, que logo nos colocou muito à vontade, apresentando-nos a toda a 

comunidade escolar. Foi de facto, o nosso pilar enquanto núcleo de estágio, uma 

pessoa que nos orientou no processo de uma forma construtiva, criticando 

sempre que necessário sem nunca esquecer também o elogio. É de facto, uma 

referência em termos de dedicação e gosto pela disciplina, não deixando nem 

permitindo qualquer desvalorização da mesma por parte de ninguém. A 

liberdade, com nos deixava trabalhar sem nunca nos castrar as ideias, mas 

trazer à realidade escola quando era necessário, foi a chave para a nossa 

evolução enquanto estagiários.  
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Como referi anteriormente, a minha grande dificuldade nunca foi o 

relacionamento com os alunos, nem de liderança da turma, mas sim a 

capacidade para gerir o tempo de forma a conseguir cumprir com o plano. No 

entanto, com a ajuda do núcleo de estágio e do professor orientador tudo se foi 

tornando mais fácil com o decorrer das aulas.  

Uma das principais características que impus logo de inicio na turma foi o 

cumprimento de horários, se existe 10 minutos de balneário para equipar, no 

final desse tempo teriam de estar todos para marcar presença, caso contrario 

eram anotados os minutos de atraso que iria descontar à nota final do aluno. 

Esta regra ficou bem assente logo nas primeiras aulas, uma vez que, alunos que 

chegaram um minuto atrasados, viram ser acrescentado esse minuto à sua ficha 

de registo, pelo que perceberam que não se tratava de uma brincadeira. Outra 

das regras que funcionou muito bem, foi o facto de não haver dispensas de aula 

sem atestado médico, e caso por algum motivo alguém não realiza-se a aula, 

teria que realizar, relatório de aula, ajudar nas tarefas da aula e guardar o 

material todo. Como os alunos perceberam a exigência a que estavam sujeitos, 

nunca foi necessário usar esta regra por não existirem dispensas de aulas.  

Um dos grande problemas que senti, foi a desvalorização que outro professores 

da escola dão à Educação Física, principalmente a professora de uma disciplina, 

que marcava sempre os teste de avaliação para a aula antes da minha, em todos 

os períodos. Os testes eram de tal forma longos, que a turma teve ocasiões de 

chegar com vinte minutos de atraso, e ficarem sem intervalo. Esta foi a situação 

mais delicada com que tinha de lidar, e que sinceramente, não consegui que se 

resolvesse ao longo do ano.  

Este ano de estágio, o professor José Pires, optou por mudar um pouco o 

formato das aulas. Ficou decidido que as aulas se iriam dividir em duas partes, 

a primeira parte de condição física, e a segunda, da unidade didática a lecionar. 

Ao inicio foi complicado, grande parte dos alunos não tinham qualquer tipo de 

condição física que lhes permitisse aguentar, 5 minutos de corrida, ou realizarem 

5 extensões de braços por exemplo. Foi difícil, conseguir levar os alunos a 

gostarem de praticar exercício sem a obrigatoriedade de o fazer, e de facto, foi 

uma missão que consegui concretizar com êxito. Efetivamente, alunos que não 

gostavam da prática de atividade física, pedirem opinião de um ginásio que 

poderiam frequentar, ou exercícios que podiam fazer na rua, ou até mesmo 
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encontrar alunos a correr no parque corgo, foi sem dúvida, uma das maiores 

alegrias do estágio.  

De facto, não há maior alegria, que ver o nosso trabalho, esforço e dedicação 

recompensados. Quando os alunos nos pedem, que gostavam que fosse o 

professor da turma até ao 12ºano, é porque algo de muito bom se foi construído 

ao longo do ano. E este foi, o reflexo do bom ambiente se vivia no núcleo de 

estagio, entre o professor orientador, os estagiários e as três turmas com que 

estávamos a trabalhar.  

Em suma, penso que se iniciasse o processo novamente, iria proceder de modo 

diferente em algumas situações, mas penso que em pouco ou nada se iria alterar 

o desenrolar do ano. Foi sem dúvida um ano repleto de vivências novas, com 

uma constante troca de ideias e opiniões entre núcleos de estágios e outros 

professores, e por isso, a bagagem com que acabo este ano de estágio é 

enorme, e me vai permitir evoluir ainda mais ao longo da minha carreira como 

docente. Foi, sem qualquer dúvida, o melhor ano da minha vida académica.   
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(10aed.). Petrópolis, RJ: Editora Vozes.  

Siedentop, D. (1983). Developing Teaching Skills in Physical Education. Palo 

Alto. Mayfield Pub. Comp.  

 
 
 
 
 



 41 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXOS 
 
 
  



 42 

Exemplo Unidade didática  
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Exemplo plano de aula 
 

  

PLANO DE AULA 

1 

 

 

 

 

Ano: 10º Turma:  B Data:23-11-2017 Função didática: 

1ª Transmissão/Assimilação Aula n.º: 39/40 Aula da U.D.: 7/8 

Espaço: 2/3 pavilhão Duração: 90 minutos Modalidade:  

Corfebol N.º alunos: 27 Hora: 15:00h às 16:30h 

Professor: José Pires Prof. Estagiário: Rui Pereira 

Material: Postes; Bolas; Coletes; Sinalizadores 

Objetivos específicos da aula: Domínio do Passe e Corta; Domínio do Lançamento na Passada; Domínio do Jogo 

Formal 

Conteúdos: Passe de Peito, Picado, Ombro; Posição Básica; Receção; Interceção; Lançamento 

Objetivo 

Operacional 
Ação Contexto Critério de êxito 

1º Objetivo 

Operacional 

Lançamento na 

Passada ; 

Passe e Corta 

Grupal 

 

Lançamento na Passada – Correr para o cesto enquadrado e sem paragens 

após receção de bola; Pega na bola com as 2 mãos à altura da cintura; Impulsão 

com uma só perna com elevação simultânea do m.s; Salta na direção do cesto 

elevando o joelho da perna livre; largar a bola no ponto mais alto.  

 

Passa e Corta – Após o passe desmarca-se em direção ao cesto, utiliza a mão 

levantada à frente para pedir bola ao colega; movimento rápido e explosivo.  

2º Objetivo 
Operacional 

Jogo Formal 

 

 

Grupal 

 

 
Horário  

Tem
po 

Sequência 
das Tarefas 

Descrição  Organização 
Estratégia/ 

Controlo  

15:00 10’ Tempo de Balneário 

 
15:10’’ 

 
5’ 

Introdução 
da aula  

Registo de Presenças 

Alunos organizados de frente para o 

professor, ouvem a explicação, 

intervindo sempre que necessário com 

questões.  

 

   - Alunos de costas para as 

restantes aulas/ porta de entrada. 
- Todos no angulo de visão do 

professor para que consigam 

visualizar da mesma forma o que 

for demostrado. 

15:15´ 1’ T/I/O O professor, orga niza e instrui os alunos para a o exercício seguinte 

 
15:16’ 

 
20’ 

Aquecimento 

 
Condição 

Física 

8’ de Corrida Continua. Técnicas de 

relaxamento 

 

Circuito 2 V 

1- Biceps no Banco 

2- Lançamento Parado 

3- Burpees 

4- Passes  

 - Colocação e circulação do 

professor correta em função do 

exercicio; 

- A troca de estações é feita ao 
sinal sonoro; 

- Observar e Corrigir a Conduta 

dos alunos;   

- Feedbacks individuais e 

coletivos; 

- Reforço Positivo; 

15:36´ 4’ T/I/O O professor, orga niza e instrui os alunos para o exercício seguinte.  

15:40’ 12’ 
1º Objetivo 
operacional 

A turma divide- se pelas duas estações 

(13 para um lado e 14 para o outro), 

ocupando o espaço como demonstra a 

imagem 

- Jogador Azul passa para o Amarelos e 

desloca-se para receber novamente a 

bola (Passa e Corta), após receber  a  

 

- Colocação e circulação do 

professor correta em função 

do exercicio; 



 44 

 

 

2 

 

 

 

bola realiza o lançamento na passada, 

simultaneamente os dois jogadores que 

estão na fila atrás do cesto vão ao 

ressalto.  

 

Circulação: Quem ganha o ressalto 

troca de sitio com o lançador, quem 

perde o ressalto volta para o fim da sua 

fila.  

 

Variam  o local do lançamento. 

- Demonstração sempre que 

há uma nova ação; 

- O colega que não realiza a 

ação ajuda e corrige o 

movimento do colega; 

- Observar e Corrigir a 

Conduta dos alunos; 

- Feedbacks individuais e 

coletivos; 

- Reforço Positivo. 

15:52’ 2’ T/I/O O professor, orga niza e instrui os alunos para o exercício seguinte 

15:54’ 20’ 
2º Objetivo 
operacional 

Jogo formal 8x8. Mantem as equipas 

do exercício anterior. Os Elementos  

que estão de fora ficam atentos as 

regras de jogo, esperando substituir os 

colegas  

 

Reforçar a questão das regras de 

jogo e ocupação do espaço livre 

 

16:14’ 1’ T/I O professor, reúne os alunos para finalizar a aula 

16:15’ 5’ 
Conclusão 

da aula 

O professor faz as considerações finais 

da aula e ponte para a próxima aula. 

Arrumo do material 

 

- Alunos de costas para as 

restantes aulas ou para a porta de 
entrada, de forma a que estejam 

todos no angulo de visam do 

professor; 

16:20’’  10’ Tempo de Balneáreo 


	Agradecimentos
	Resumo
	Abstract
	Introdução
	Enquadramento Pessoal
	1- O Contexto
	1.1- A ESCOLA
	1.2- O DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO FÍSICA
	1.3- A TURMA
	1.4- ESTUDO DE TURMA

	2- ESTÁGIO PEDAGÓGICO
	2.1- PLANEAMENTO
	2.2- UNIDADES DIDÁTICAS
	2.3- PLANOS DE AULA
	2.4- BALANÇOS DE AULA
	2.5- AVALIAÇÃO
	2.6- PRÁTICA PEDAGOGICA SUPERVISIONADA
	2.7- TÉCNICAS DE INTERVENÇÃO PEDAGÓGICA
	2.8- ESTILOS DE ENSINO
	2.9- PRÁTICAS PEDAGOGICAS SUPERVISIONADAS
	3- ATIVIDADES ORGANIZADAS PELO NÚCLEO DE ESTÁGIO
	3.1- Palestra sobre o Programa de Educação para a saúde (PES)
	3.2- CAÇA AO TESOURO
	3.3- DESPORTO ESCOLAR
	3.4- TORNEIO DE BASQUETEBOL 3X3
	3.5- TAÇA MORGADO

	4- REFLEXÃO FINAL DE ESTAGIO – CONCLUSÃO
	4.1- Reflexões finais de estágio

	REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS
	ANEXOS
	Exemplo Unidade didática
	Exemplo plano de aula


