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Resumo 

 O relatório que aqui se apresenta, descreve o estágio pedagógico e as atividades 

desenvolvidas e realizadas na Escola Básica e Secundária de Santa Cruz no ano letivo 

2017/2018, inserido no Mestrado de Enino da Educação Física nos Ensinos Básico e 

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

 O estágio teve diferentes níveis operacionais, solicitando diversas competências e 

comportamentos que serão expressos no decorrer do relatório, tendo por base o 

conhecimento científico, procurando refletir o processo do professor estagiário, expressando 

as vivências, conhecimentos e competências verificadas, assim como as principais 

dificuldades e metodologias adotadas que leva ao nosso desenvolvimento.  

 Para uma melhor contextualização e interpretação do processo ocorrido, o relatório 

tem uma sequência lógica dos acontecimentos, com o objetivo de demonstrar as reflexões e 

análises críticas realizadas, de forma a avaliar as aprendizagens verificadas.  

 A estruturação do relatório assenta nos seguintes capítulos: contextualização do 

estágio pedagógico, expetativas e objetivos do estágio pedagógico, enquadramento 

contextual, prática de ensino supervisionada, atividades de integração no meio e atividades 

de participação na vida da escola.  

 Numa primeira fase será descrito a contextualização do estágio pedagógico, a sua 

importância, sendo que de seguida abordaremos as expetativas e objetivos do mesmo. Após 

isto iremos fazer um enquadramento contextual, fazendo a caracterização da escola que me 

recebeu neste processo, sobre os mais variados intervenientes, incluindo a turma atribuída. 

Nos capítulos seguintes relata-se e analisa-se de forma crítica e construtiva, os processos 

utilizados, abordando as vantagens e desvantagens, assim como, os conhecimentos e 

competências adquiridas. O último capítulo diz respeito às considerações finais ao estágio 

pedagógico que foi realizado, finalizando com as referências bibliográficas que foram o 

suporte científico para todo este processo.  

Palavras-chave: estágio pedagógico, educação física, professor estagiário, processo ensino-

aprendizagem, reflexão, análise.  
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Abstract 

 The report presented here describes the pedagogical stage and the activities 

developed and carried out at the Basic and Secondary School of Santa Cruz in the 2017/2018 

school year, inserted in the Master's Degree in Physical Education in Basic and Secondary 

Education of the University of Trás- os-Montes and Alto Douro (UTAD). 

 The internship had different operational levels, requesting several competences and 

behaviors that will be expressed during the report, based on scientific knowledge, trying to 

reflect the process of the trainee teacher, expressing the experiences, knowledge and skills 

verified, as well as the main difficulties and methodologies that lead to our development. 

 For a better contextualization and interpretation of the process, the report has a 

logical sequence of events, with the purpose of demonstrating the critical reflections and 

analyzes carried out, in order to evaluate the verified learning. 

 The structure of the report is based on the following chapters: contextualization of 

the pedagogic stage, expectations and objectives of the pedagogic stage, contextual 

framework, supervised teaching practice, integration activities in the environment and 

participation activities in school life. 

 In a first phase will be described the contextualization of the pedagogic stage, its 

importance, being that next we will approach the expectations and objectives of the same 

one. After this we will make a contextual framework, characterizing the school that received 

me in this process, on the most varied players, including the assigned class. In the following 

chapters, the processes used are discussed and analyzed in a critical and constructive way, 

addressing the advantages and disadvantages, as well as the knowledge and skills acquired. 

The last chapter concerns the final considerations to the pedagogical stage that was 

accomplished, ending with the bibliographical references that were the scientific support for 

this whole process. 

Keywords: pedagogical stage, physical education, trainee teacher, teaching-learning 

process, reflection, analysis. 
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Resumé 

 Le rapport présenté ici décrit la phase pédagogique et les activités développées et 

réalisées à l'école élémentaire et secondaire Santa Cruz pour l'année scolaire 2017/2018, 

insérées dans le Master en éducation physique dans l'éducation de base et secondaire de 

l'Université de Trás- os-Montes et Alto Douro (UTAD). 

 Le stage a eu différents niveaux opérationnels, demandant plusieurs compétences et 

comportements qui seront exprimés dans le rapport, basés sur des connaissances 

scientifiques, essayant de refléter le processus de l'enseignant stagiaire, exprimant les 

expériences, connaissances et compétences vérifiées, ainsi que les principales difficultés et 

méthodologies qui mènent à notre développement. 

 Pour une meilleure contextualisation et interprétation du processus, le rapport 

présente une séquence logique d'événements, dans le but de démontrer les réflexions 

critiques et les analyses effectuées, afin d'évaluer l'apprentissage vérifié. 

 La structure du rapport repose sur les chapitres suivants: contextualisation de la phase 

pédagogique, attentes et objectifs de la phase pédagogique, cadre contextuel, pratique 

pédagogique encadrée, activités d'intégration dans l'environnement et activités de 

participation à la vie scolaire. 

 Dans une première phase on décrira la contextualisation de la phase pédagogique, 

son importance, étant que nous approcherons ensuite les attentes et objectifs du même. Après 

cela, nous ferons un cadre contextuel, caractérisant l'école qui m'a accueilli dans ce 

processus, sur les acteurs les plus variés, y compris la classe assignée. Dans les chapitres 

suivants, les processus utilisés sont discutés et analysés de manière critique et constructive, 

en tenant compte des avantages et des inconvénients, ainsi que des connaissances et 

compétences acquises. Le dernier chapitre concerne les dernières considérations de la phase 

pédagogique qui a été accomplie, en terminant par les références bibliographiques qui ont 

été le support scientifique de tout ce processus. 

Mots-clés: stage pédagogique, éducation physique, enseignant stagiaire, processus 

d'enseignement-apprentissage, réflexion, analyse. 
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Resumen 

 El informe que aquí se presenta, describe el estadio pedagógico y las actividades 

desarrolladas y realizadas en la Escuela Básica y Secundaria de Santa Cruz en el año escolar 

2017/2018, insertado en el Máster de Enseño de Enseño de la Educación Física en las 

Enseñanzas Básicas y Secundarias de la Universidad de Trás- los-Montes y Alto Duero 

(UTAD). 

 La etapa tuvo diferentes niveles operativos, solicitando diversas competencias y 

comportamientos que serán expresados en el transcurso del informe, teniendo como base el 

conocimiento científico, buscando reflejar el proceso del profesor en prácticas, expresando 

las vivencias, conocimientos y competencias verificadas, así como las principales 

dificultades y metodologías adoptadas que conduce a nuestro desarrollo. 

 Para una mejor contextualización e interpretación del proceso ocurrido, el informe 

tiene una secuencia lógica de los acontecimientos, con el objetivo de demostrar las 

reflexiones y análisis críticos realizados, para evaluar los aprendizajes verificados. 

 La estructuración del informe se basa en los siguientes capítulos: contextualización 

del estadio pedagógico, expectativas y objetivos de la etapa pedagógica, encuadramiento 

contextual, práctica de enseñanza supervisada, actividades de integración en el medio y 

actividades de participación en la vida de la escuela. 

 En una primera fase se describirá la contextualización del estadio pedagógico, su 

importancia, siendo que a continuación abordaremos las expectativas y objetivos del mismo. 

Después de esto vamos a hacer un encuadramiento contextual, haciendo la caracterización 

de la escuela que me recibió en este proceso, sobre los más variados actores, incluyendo la 

clase asignada. En los capítulos siguientes se relata y se analiza de forma crítica y 

constructiva, los procesos utilizados, abordando las ventajas y desventajas, así como los 

conocimientos y competencias adquiridas. El último capítulo se refiere a las consideraciones 

finales al estadio pedagógico que se realizó, finalizando con las referencias bibliográficas 

que fueron el soporte científico para todo este proceso. 

Palabras clave: práctica pedagógica, educación física, profesor en prácticas, proceso 

enseñanza-aprendizaje, reflexión, análisis. 
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Introdução 

 A elaboração do presente relatório, sobre a prática de ensino supervisionada, 

realizado na Escola Básica e Secundária de Santa Cruz, ilha da Madeira, no ano letivo de 

2017/2018, é o culminar de um ciclo de cinco anos de estudos, concluindo, assim, o 

Mestrado em Ensino de Educação Física nos Ensinos Básico e Secundário.  

 Através deste relatório pretendemos descrever e explicar o trabalho realizado neste 

estágio, refletindo de forma crítica sobre as decisões tomadas, apresentando recomendações 

a ter em conta no futuro.  

 Esta nova etapa, analisando o plano de estudos da UTAD, constitui-se como um 

requisito para a formação e habilitação profissional para a docência, dotando os professores 

estagiários de conhecimentos e competências pedagógicas sobre a prática letiva, para que 

possa dar resposta às exigências da prática docente.  

 Piéron (1996) defende que é nesta etapa da formação que se aplica os conhecimentos 

teóricos na prática, experimentando e testando metodologias nas aulas. Neste sentido, tenta-

se aplicar os conhecimentos adquiridos na licenciatura e mestrado, conhecimentos esses 

teóricos, na prática, adaptando-os ao contexto real, experimentado, analisando e depois 

corrigindo com os feedbacks e conselhos dos orientadores.  

 Segundo Sanchez e Tomás (1999) o conhecimento profissional de cariz prático do 

professor é construído através das experiências que acontecem no meio escolar, sendo que 

depois, consoante a personalidade de cada um, sofre variações. As descobertas que os 

professores vão obtendo, quer sejam de cariz pessoal, humano, social, através das emoções, 

da vertente mais técnica, é o que molda a construção de conhecimentos, aperfeiçoando o 

saber fazer objetivos estruturados e pré-definidos (Galvão,2000, pp.67-70).  

 O estágio pedagógico não se baseia exclusivamente no lecionar, aprecem outros 

desafios, atividades, que foram realizadas com algum stress, alguma ansiedade, por estarmos 

em constante avaliação, e em exposição a outros intervenientes que não os nossos alunos e 

o orientador cooperante. Foi um processo de constante aproximação aos limites, tendo-se de 

os ultrapassar para que fossem definidos novos limites, levando a uma pertinaz evolução 

diária.  

 Fernandes (2003) fazendo alusão a Fuller e Bown, (1975); Machado (1996), Simões 

(1996) e Caires, (2001) afirmam que é natural nesta primeira experiência profissional surjam 
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dúvidas, tensões e medos, sempre com um desafio diário combinado com entusiasmo e (in) 

sucesso.  

 Assim, este estágio exigiu muito esforço, dedicação, empenho, responsabilidades, 

proatividade e ética, sempre com medo e insegurança presentes, mas que nos ajudavam a 

preparar melhor os desafios que foram surgindo, levando a um professor mais completo. 

Sente-se que somos pessoas diferentes em relação ao início do ano letivo, onde neste 

momento, a capacidade de análise, reflexão crítica é muito mais apurada e perspicaz, fazendo 

com que seja um professor mais competente, completo, com maior capacidade de adaptação 

aos mais variados contextos.  

 A estruturação do relatório assenta nos seguintes capítulos: contextualização do 

estágio pedagógico, expetativas e objetivos do estágio pedagógico, enquadramento 

contextual, prática de ensino supervisionada, atividades de integração no meio e atividades 

de participação na vida da escola.  

 Numa primeira fase será descrito a contextualização do estágio pedagógico, a sua 

importância, sendo que de seguida abordaremos as expetativas e objetivos do mesmo.  

 Após isto iremos fazer um enquadramento contextual, fazendo a caracterização da 

escola, que me recebeu neste processo, sobre os mais variados intervenientes, incluindo a 

turma atribuída.  

 Nos capítulos seguintes relata-se e analisa-se de forma crítica e construtiva, os 

processos utilizados, abordando as vantagens e desvantagens, assim como, os 

conhecimentos e competências adquiridas.  

 O último capítulo diz respeito às considerações finais ao estágio pedagógico que foi 

realizado, finalizando com as referências bibliográficas, que foram o suporte científico para 

todo este processo, e os anexos.  

 Com este relatório pretende-se dar a conhecer o trabalho realizado e a transformação 

ocorrida no estágio pedagógico, ao longo do ano letivo 2017/2018, que ajudou a consolidar 

os conhecimentos e competências adquiridas anteriormente, preparando-nos melhor para a 

o futuro enquanto docentes.  
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1. Contextualização do Estágio Pedagógico 

 O Estágio Pedagógico para a docência enquadra-se no Decreto-Lei nº79/2014 de 14 

de Maio, onde este especifica as condições de habilitação profissional em diversos domínios, 

definindo também que para poder lecionar, é necessário obter uma formação específica num 

curso especializado de 2ºciclo (Mestrado) (Batista, Pereira & Graça, 2012).  

 A universidade desenvolve as capacidades e fornece a teoria, conhecimentos e 

informação, enquanto que a escola proporciona a aplicação e prática do que adquirimos e o 

professor estagiário tem a tarefa de incluir tudo isto (Britzman, 1986). 

 Perrenoud (1993) afirma que a formação pedagógica deve permitir aos professores 

um bom domínio teórico dos conhecimentos, conforme as oportunidades, ter a capacidade 

de estruturar atividades didáticas, os meios disponíveis, as necessidades e particularidades 

doa alunos.  

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

UTAD, é constituído por dois anos letivos, divididos em quatro semestres, sendo que o 

Estágio Pedagógico se realiza nos últimos dois.  

 O Estágio Pedagógico (EP) é o palco onde os professores estagiários enfrentam pela 

primeira vez a prática, o lugar onde têm de por os conhecimentos adquiridos em prática, 

onde ganham a capacidade de planear, adaptar e fazer o balanço tendo em conta o contexto 

real, pois claro sempre com a supervisão do orientador cooperante e o supervisor da UTAD. 

O EP desenvolve uma série de capacidades e competências que serão úteis no futuro dos 

professores, tais como: a capacidade de compreender e aplicar os conhecimentos adquiridos 

durante a licenciatura e o mestrado; ser capaz de aprofundar, integrar e interligar 

conhecimentos, resolver questões complexas e arranjar diversas soluções nos domínios da 

Educação Física (EF); revelar enorme responsabilidade social, desenvolvendo competências 

no âmbito da aptidão física, qualidade de vida e saúde, o gosto pelas práticas desportivas dos 

jovens, formando pessoas de bem; ter uma boa capacidade de comunicação, 

independentemente da via adotada; capacidade de aprendizagem contínua e de constante 

superação, partilhando a informação e conhecimento, trabalhando em equipa.  

 Segundo Sanchez e Tomás (1999) o conhecimento profissional de cariz prático do 

professor é construído através das experiências que acontecem no meio escolar, sendo que 

depois, consoante a personalidade de cada um, sofre variações. As descobertas que os 

professores vão obtendo, quer sejam de cariz pessoal, humano, social, através das emoções, 
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da vertente mais técnica, é o que molda a construção de conhecimentos, aperfeiçoando o 

saber fazer objetivos estruturados e pré-definidos (Galvão,2000, pp.67-70).  
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2. Expetativas e Objetivos do Estágio Pedagógico 

2.1 Expetativas 

 Frontoura (2005) afirma que por mais adequada e completa que seja a formação 

inicial, o professor nunca alcança todas as competências necessárias para a docência. A 

aprendizagem da profissão docente não termina com a obtenção de um mestrado, é algo que 

deve ser realizado durante toda a vida de um professor.  

 O EP é o ponto máximo na formação que habilita para a docência, sendo a fase em 

que temos de passar da teoria à prática, tendo-se desta forma mais responsabilidade, não só 

para os professores estagiários, como para os outros (alunos).  

 Piéron (1996) afirma que o EP é o momento de convergência entre a formação teórica 

e o mundo real, onde a titularidade da aula é responsabilidade do professor estagiário, 

estando desta forma numa situação desconfortável, visto o contexto não lhe ser familiar. O 

mesmo autor afirma que o EP é o momento em que o professor estagiário tenta colocar em 

prática todas as competências adquiridas no decorrer da sua vida, que sofreu influências 

externas, que vão além da formação inicial. 

 Walkington (2005) afirma que na fase inicial a identidade do professor é baseada nas 

crenças sobre o ensino e o “ser” professor obtidas até ali, mas que se vão formando e 

reformando com o aumentar da experiência. O mesmo autor refere também que os futuros 

professores esperam que a universidade seja um meio de aquisição de competências ligadas 

aos aspetos pedagógicos, mais concretamente ligado à gestão dos comportamentos dos 

alunos.  

 Já Piéron (1996) afirma que outros aspetos, que caracterizam um professor de sucesso 

são as habilidades de comunicação, na programação e na capacidade de observação.  

 A chegada a esta etapa do EP é o atingir de um objetivo delineado aquando do 

ingresso na Licenciatura em Educação Física e Desporto. Devido ao que se avizinhava e ao 

facto de o professor estagiário não ter mais nenhum colega estagiário com quem pudesse 

conversar, partilhar, esclarecer, cooperar neste contexto real, as expetativas, ansiedades, 

stress e receios, que eram grandes, visto este ser o processo em que passamos da teoria à 

prática, passando por uma transformação ao mesmo tempo que queremos transformar os 

nossos alunos.  
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 O percurso escolar do 5º ao 12º ano, do professor estagiário, foi feito na EBSSC, 

desta forma já se sentia parte da comunidade escolar, conhecendo uma boa parte dos 

professores e funcionários, assim como alguns alunos, juntando a isto a experiência trazida 

da prática de treinador de crianças e adultos, o que tranquilizava um pouco. A ansiedade e 

stress neste contexto surgiram pelo facto de o professor estagiário não ser visto como 

professor, mas sim como ex-aluno, para tal idealizou-se fazer o que estivesse ao alcance para 

que o vissem como professor, passando uma boa parte do tempo na escola, participando nas 

atividades organizadas, quer dentro quer fora da escola e realizando tarefas relacionadas com 

o “ser professor”. Tudo isto foi atingido, pois com o passar do tempo foi-se sentindo cada 

vez mais confiante e tranquilo, muito em parte devido ao orientador, pelos conhecimentos e 

experiências partilhadas, onde os funcionários passaram a o ver como professor e não como 

ex-aluno, onde os colegas de Educação Física tratavam de igual forma, criando uma relação 

de proximidade com todos.  

 No que concerne ao núcleo de estágio, sabíamos que apenas seria composto por um 

membro, o professor estagiário Nelson Freitas, que como já mencionado foi um dos fatores 

de maior preocupação, juntando a isto a distância que existia para com os colegas estagiários 

e orientadora da UTAD, criando alguns receios e limitações que este contexto poderia 

proporcionar. Com esta situação, o que acabou por acontecer foi uma maior autonomia, 

responsabilidade e colaboração com os professores da escola, mais em concreto com o 

orientador, onde podemos dizer que os colegas estagiários foram “substituídos” pelos 

professores de EF da EBSSC. Devido às novas tecnologias foi sempre possível manter o 

contacto com os colegas estagiários e com a orientadora da UTAD, partilhando 

conhecimentos, dificuldades, esclarecendo dúvidas e encontrando soluções em conjunto.  

 “Pode admitir-se que as relações entre o orientador de estágio e o estagiário se 

assemelham às do mestre e do aprendiz, nas quais o primeiro põe a sua experiência e o seu 

conhecimento dos alunos ao serviço do segundo que tenta utilizar ao máximo a teoria 

adquirida durante a sua formação” (Piéron, 1996, p.20). A relação entre orientador e 

estagiário foi muito positiva, que permitiu ao estagiário adquirir muitos conhecimentos e 

ilações que serão fundamentais para o futuro, isto para além de ter facilitado a integração 

neste processo desde o início. O professor orientador foi imprescindível neste processo, 

sempre incentivando e motivando, ajudando a ser melhor em todos os processos, 

contribuindo muito para um contexto favorável para que tudo decorresse da melhor forma 

possível, tornando o processo ensino-aprendizagem um procedimento de sucesso.  
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 A realidade da prática letiva e do estágio trazia alguma ansiedade devido à 

circunstância de se estar pela primeira vez neste contexto, apesar de não se estar fora da 

“zona de conforto” pelo facto de o professor estagiário já ser treinador há vários anos, quer 

com crianças quer com jogadores mais velhos, no entanto, seria a primeira vez em contexto 

escolar, onde para além de desconhecer a população alvo, lidaria pela primeira vez com 

mulheres no desporto e com diversas modalidades. Era fundamental ganhar o compromisso, 

o respeito, e empatia dos alunos, assim como dos demais intervenientes, através da 

competência e da forma de “ser”. A expetativa foi alcançada visto se ter estabelecido uma 

boa relação com todos, usando o conhecimento adquirido durante o mestrado e o percurso 

enquanto treinador e respetiva formação, conseguindo que todos estivessem ligados ao que 

se pretendia, numa relação de confiança, cooperação, entreajuda e crescimento mútuo.  

 Esta seria uma experiência extraordinariamente enriquecedora para a formação 

enquanto professor e pessoa, onde se pretendia viver de forma muito ativa retirando o 

máximo de proveito. Dado por findo este processo de formação, não existem dúvidas que o 

crescimento pessoal e profissional foi enorme, mas deixando claro também que muitas novas 

experiências virão e com isso muitas adaptações, aspetos a melhorar e conhecimentos 

surgirão também na carreira docente que começara dentro em breve.  

 Concluindo, a expetativa de tirarmos o máximo proveito deste estágio de forma a 

transformar o estagiário, enquanto docente, sendo mais reflexivo, mais adaptável, mais 

rigoroso e exigente, mas ao mesmo tempo compreensivo, bondoso, paciente e saber ouvir 

foi alcançado.  

2.2 Objetivos 

 Este processo de formação pretende que o professor estagiário adquira um conjunto 

de competências de cerne científico e pedagógico, adotando um espírito crítico e reflexivo 

sobre a prática.  

 Para tal, realizando uma análise a todas as tarefas realizadas no estágio, refletindo 

sobre as experiências vividas no estágio desde o momento em que definimos o local de 

estágio até ao fim deste, onde se procura salientar as competências desenvolvidas, o que 

correu bem e o que correu menos bem.  

 Estes são alguns dos objetivos que pretendemos desenvolver neste processo: 

• Comprometer-se no processo ensino-aprendizagem; 



 

 

11 
 

• Potenciar os domínios psicomotor, cognitivo e sócio afetivo; 

• Adotar os processos/ instrumentos adequados para a avaliação diagnóstica, formativa 

e sumativa; 

• Consolidar as competências ao nível do planeamento do processo de ensino; 

• Potenciar e promover o desenvolvimento pessoal e coletivo na escola; 

• Evoluir de forma constante no processo pedagógico nos seguintes aspetos: gestão, 

instrução, clima, disciplina, feedback, avaliação; 
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3. Enquadramento Contextual 

3.1  Caracterização da Escola Básica e Secundária de Santa Cruz 

 A caracterização da escola tem como objetivo perceber a realidade da EBSSC, sendo 

este um passo fundamental para conhecer a escola e o contexto da mesma para potencializar 

o estágio. Sendo este processo efetuado torna-se mais fácil adaptar-se às diferentes situações 

e contextos, desenvolvendo um trabalho consciente e adequado à realidade.  

 Para tal, foi consultado o site da escola, o Projeto Educativo da Escola, o 

Regulamento Interno e o Plano Anual de Atividades.  

3.2  Breve Resenha Histórica 

 A EBSSC iniciou a sua atividade em Outubro de 1975 com uma comissão 

instaladora, 4 funcionários para seis turmas do 1ºano do Ciclo Preparatório, quatro turmas 

do 2ºano do Ciclo Preparatório e duas turmas do Ensino Noturno.  

 Em 1977 as instalações foram alargadas, onde passou a ser utilizado o edifício 

“Imperial” situado no centro de Santa Cruz, a oferta foi alargada ao 1º e 2º Anos do Ensino 

Unificado. 

 Nas décadas de oitenta e noventa a escola cresceu com a inclusão dos anexos I, II e 

III, situados a alguma distância da escola-sede, passando a oferta escolar a incluir o 3º Ciclo 

e o Ensino Secundário.  

 No ano letivo de 1996/97, em consequência da expensão do aeroporto, os anexos II 

e III foram desativados, adaptando-se o Edifício Tristão, localizado no centro da cidade de 

Santa Cruz, para espaço escolar. 

 Em Novembro de 1997 desmantelaram-se os anexos. Em fevereiro de 1988 o edifício 

sede foi abandonado, passando a escola a funcionar num estabelecimento unificado, trazendo 

várias melhorias: maior facilidade de acesso aos serviços administrativos, condições mais 

condignas para o trabalho diário e menor isolamento da escola em relação ao espaço urbano.  

 O atual edifício da Escola Básica e Secundária de Santa Cruz foi inaugurado no dia 

25 de Abril de 1998.    

 Nos últimos anos a população estudantil ronda os mil alunos, com oferta formativa 

distribuída pelos 2º e 3º ciclos, o Ensino Secundário (diurno e noturno),os Percursos 
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Curriculares Alternativos (PCA), os Cursos de Educação e Formação (CEF) e os Cursos 

Profissionais (CP). 

3.3  Missão e Objetivos 

 A EBSSC define como missão “formar os nossos alunos num espírito de excelência, 

sã convivialidade e urbanidade, ajudando-os a percorrer um caminho que os leve a serem 

mais felizes, conscientes de si mesmos e do mundo que os envolve, empenhados e 

convolutos na construção de uma sociedade mais justa e mais fraterna” (PEE,2014-2018).  

 De forma a promover o sucesso educativo a EBSSC definiu os seguintes objetivos 

gerais (PEE,2014-2018): 

1. “Busca da excelência em toda a ação da escola em função do sucesso educativo dos 

seus alunos, através de estabelecimento de metas bem claras e justas no desempenho 

docente; 

2. Combate à indisciplina e promoção de um ambiente psicologicamente saudável e 

fisicamente seguro para toda a comunidade escolar; 

3. Persistência na criação de oportunidades e alternativas de formação para os alunos, 

tendo em vista as suas aptidões e dificuldades e a sua integração na vida ativa; 

4. Promoção de princípios de solidariedade social, reforçando a ligação da escola à 

comunidade em que se inseres e o seu papel formativo na sensibilização para os 

valores.” 

Como pode ser consultado no PEE (2014-2018) a Escola procura a excelência e a 

melhoria do sucesso educativo, passando obrigatoriamente por uma intensiva monitorização 

do sucesso educativo, definindo metas bem claras e possíveis de serem alcançadas, 

contemplando especificamente o sucesso obtido em cada disciplina e ano escolar. 

Nos últimos anos a indisciplina tem sido um problema em crescente, devido à crise 

socioeconómica, entre outros fatores. A Escola tem o dever de implementar medidas de 

promoção da disciplina e de combate a comportamentos desviantes, criando uma equipa de 

professores, com competências dirigidas, para a monitorização dos problemas de disciplina 

permitindo criar um ambiente são no recinto escolar.  

Já no que concerne ao problema socioeconómico crescente, a Escola visa promover 

a solidariedade e o ser voluntário, tendo para isso a Loja Social, onde os membros da 

comunidade escolar podem contribuir com alimentos, roupa, calçado, entre outros, para 
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posteriormente serem fornecidos às famílias mais carenciadas dos alunos da escola, tendo 

uma colaboração estreita com a Santa Casa da Misericórdia de Santa Cruz.  

Tendo em conta o PEE (2014-2018), a Escola tem como objetivo para a EF, manter 

a média da disciplina, visto a EF já se situar numa percentagem acima dos 95%.  

3.4  Orgânica 

 A comunidade escolar da EBSSC está estruturada em cinco órgãos, nomeadamente 

o Conselho da Comunidade Educativa, o Conselho Executivo, o Conselho Pedagógico e o 

Conselho Administrativo. Estes órgãos prezam a política educativa escolar, através da gestão 

e organização da comunidade escolar nas áreas pedagógica, executiva, educativa e 

administrativa (Regulamento Interno, 2014-2018)  

3.5  Infraestruturas, recursos humanos e materiais 

 Tendo em conta a missão e objetivos da EBSSC, existem outros fatores que são 

essenciais para o bom funcionamento das atividades e projetos escolares, como é o caso das 

infraestruturas, recursos humanos e materiais.  

 A compreensão e gestão destes fatores é fundamental para efetivar uma prática mais 

consciente e eficaz, permitindo potencializar o processo de ensino-aprendizagem.  

 O Conselho Executivo possui uma sala equipada com computadores, onde a direção 

desempenha as suas funções.  

 Os docentes dispõem de uma sala onde podem trabalhar, que conta com um bar de 

apoio, tendo ainda gabinetes para os vários departamentos, reprografia dos professores e 

ainda a sala para os Diretores de Turma.  

 Os alunos usufruem de um pátio com grandes dimensões, onde existe uma parte 

coberta, bar dos alunos, uma cantina, oficina de aprendizagem dotada de vários 

computadores, biblioteca, papelaria, serviço de ação-social, secretaria, gabinete de 

intervenção disciplinar, serviço de psicologia e o polidesportivo. 

 Em relação às infraestruturas, recursos materiais e humanos, no que diz respeito à 

Educação Física, a escola possui uma piscina com arrecadação dotada de diversos materiais 

partilhados com a escola primária, polidesportivo, pavilhão, com uma arrecadação de 

grandes dimensões e com algum material, sala de ginástica, sala de ténis de mesa, sala de 

bilhar e uma sala para aulas teóricas.  
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 Quanto aos recursos humanos o pavilhão conta com um funcionário aos primeiros e 

último tempos letivos, nos restantes tempos tem dois funcionários, sendo que na piscina está 

sempre presente um funcionário.  

3.6  Relação com os Intervenientes 

 Desde o início do EP, assim como durante, procurou-se estabelecer uma relação 

profissional positiva e sempre bem-disposta com todos os membros pertencentes ao dia-a-

dia da escola, quer fossem docentes, funcionários, alunos, para que o estágio decorresse o 

mais favoravelmente possível e criando um ambiente salutar. 

 O Conselho Executivo recebeu o estagiário de forma afável e amigável, 

demonstrando enorme recetividade e proximidade, em que o facto de grande parte da 

formação do professor estagiário ter sido realizada nesta escola, ajudou a que tal acontecesse. 

Tanto o Presidente do Conselho Executivo, assim como os Vice-Presidentes, demonstraram 

uma preocupação constante, com o estagiário, com as suas necessidades e em saber se o EP 

decorria dentro das expetativas traçadas.  

 Relativamente ao Departamento de Educação Física, o primeiro contacto deu-se na 

primeira reunião de grupo, em Setembro, onde aceitaram muito bem o professor estagiário, 

tendo a consciência que todos passámos por este processo do EP, dando as boas-vindas, 

desejando um bom trabalho e onde alguns já se disponibilizaram para colaborar, caso fosse 

necessário. Com o passar do tempo o sentimento de amizade, companheirismo e respeito 

foram consolidados.  

 A relação com o pessoal não docente foi positiva, onde a maioria se lembrava do 

agora professor estagiário enquanto aluno daquela escola, manifestando o carinho que 

tinham na altura e que ainda se mantinha, demonstrando simpatia e respeito, assim, como o 

profissionalismo com que trataram o professor estagiário, vendo-o como um professor e não 

como um ex-aluno.  

 O relacionamento com a turma foi uma experiência muito enriquecedora, marcante 

e inesquecível, sendo um processo de aprendizagem mútua, que proporcionou momentos de 

reflexão, sensibilização e empatia com os alunos. As muitas aulas, os muitos momentos, 

experiências positivas e menos positivas partilhadas com os alunos faz com que se tornem 

inesquecíveis, ficando uma relação afetiva e positiva para com estes, deixando uma saudade. 

Acredita-se que o professor de alguma forma chegou uma “coisinha” a todos de forma 
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positiva e por algum motivo o professor estagiário também será recordado durante algum 

tempo, até por se notar o carinho que os alunos têm pelo professor e pela simpatia com que 

o cumprimentam fora do contexto de aula. 

 Todo este processo não seria o mesmo e tão enriquecedor se não fossem os 

orientadores. Pois, contribuíram com a sua fantástica forma de ser, tornando este estágio 

pedagógico potencializado ao máximo. Em ambos os casos com um relacionamento muito 

positivo e de amizade, em estiveram sempre preocupados com a constante evolução do 

professor estagiário e sempre disponíveis.  

3.7  Departamento de Educação Física 

 O Departamento de Educação Física é constituído por doze (12) professores com 

uma vasta experiência na área da docência e no desporto, pertencentes ao grupo 620 e cinco 

(5) professores pertencentes ao grupo 260. No grupo (620) salienta-se o professor José Dias 

por ser o Orientador Cooperante do estágio. 

 Este grupo foi fundamental para percebermos a essência organizacional da escola, 

onde pode ser salientada a enorme recetividade de todos os professores para com o professor 

estagiário, revelando um grande espírito de entreajuda e cooperação, onde o professor 

estagiário foi mais um membro do grupo e não um corpo estranho, estando sempre incluído 

em todas as atividades, desde as mais formais, reuniões e atividades, até em contextos menos 

formais, como jantares, entre outros, levando a uma mais fácil adaptação e inclusão.  

 Ao longo do ano letivo 2017/2018 realizaram-se várias reuniões, com o estagiário a 

participar em todas. Nestas reuniões, o estagiário procurava estar atento, observando a 

organização e gestão das mesmas, bem de como tudo o que envolve o Departamento de 

Educação Física e a sua disciplina.  

3.8  Professores Orientadores 

 O professor estagiário beneficiou do apoio de dois professores orientadores, sendo 

estes: o professor cooperante e o professor supervisor da UTAD, o professor José Dias e a 

professora Doutora Ágata Aranha, respetivamente. Todo o trabalho desempenhado contou 

com a orientação e acompanhamento dos professores orientadores, permitindo desta forma 

que as tomadas de decisão fossem feitas da forma mais segura e consciente. O professor 

cooperante estava mais presente, sendo muito competente e organizado, alertando sempre 

para o que de bom era feito e o que podia ser melhorado para atingir uma evolução constante, 
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e o professor supervisor da UTAD que não tão presente, deu feedbacks, conselhos e 

orientações muito precisas para que o sucesso fosse atingido.  

 Um dos conselhos mais importantes que a professora supervisora da UTAD deu foi 

que o professor estagiário deveria ouvir muito atentamente o seu Orientador Cooperante, 

realizando o estágio conforme a forma de “ser” do professor estagiário e as suas crenças, 

mas ter sempre em conta a experiência no terreno do Orientador Cooperante. O professor 

estagiário tem de cometer erros para aprender e evoluir, mas tem erros que são escusados, 

se simplesmente estivermos atentos ao que os nossos orientadores têm a dizer, pois ambos 

são muito mais experientes que nós. Os orientadores sabem muito bem qual o contexto 

escolar, e ao longo dos seus anos enquanto docentes já se depararam com inúmeras situações, 

com isto conseguem muito mais facilmente e rapidamente adaptar-se a estas possíveis 

situações.  

 Os debates entre professor estagiário e os seus orientadores só podem ser positivos, 

pois ou servem para consolidar algo que de bom foi feito, ou então para corrigir algum tipo 

de erro e dessa forma evoluir, sendo sempre um debate de crítica construtiva e 

argumentativa, levando a aprender novas estratégias pedagógicas diariamente.  

 Os orientadores são professores que orientam, que são líderes, fazem com que este 

processo seja reflexivo para o professor estagiário e que o deixe à vontade para também se 

poder expressar, sentindo que as suas opiniões também são tidas em conta, algo que 

aconteceu sempre.  

 Existem inúmeras metodologias e apesar das nossas crenças, devemos de 

experienciar o máximo destas para podermos construir a nossa, permitindo melhorar assim 

a nossa intervenção pedagógica, até porque, não existem metodologias certas ou erradas, 

mas sim as adequadas ou não àquela situação, àquele contexto. 
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3.9  Turma Atribuída 

 De forma a potenciar o processo de ensino-aprendizagem, estava previamente 

definido lecionar uma turma durante o ano letivo e caso se proporcionasse ministrar aulas a 

turmas de outros ciclos, oportunidade essa que acabou por surgir, enriquecendo ainda mais 

a experiência e formação.  

 O professor estagiário foi o titular da turma C do 11º ano, tendo ainda lecionado 

blocos de 90 minutos a outras turmas, de outros ciclos, tornando esta experiência mais real. 

A turma do 11ºC foi atribuída logo após o Orientador Cooperante saber do seu horário. A 

turma selecionada foi a que melhor permitiria desenvolver os três grandes domínios da 

prática docente: planeamento, condução do processo de ensino-aprendizagem e avaliação. 

 A turma do 11ºC tinha as aulas de EF no turno da manhã, na quarta-feira e sexta-

feira das 8h:10min às 9h:40min. Esta turma era composta por dezasseis (16) alunos, três (3) 

do sexo masculino e treze (13) do sexo feminino, com idades compreendidas entre os 15 e 

os 18 anos, todos eram da mesma turma no ano letivo anterior. Tendo em conta o percurso 

de treinador do professor estagiário, em que está mais que habituado a lidar com jogadores 

com as mais diferenciadas personalidades e de idades diferentes, tendo até jogadores mais 

velhos sobre a sua alçada, aqui o grande desafio foi lecionar e liderar as alunas, pois foi a 

primeira experiência, com este género. A mesma foi ultrapassada com distinção, contando 

com o apoio dos orientadores.  

 Graça (1991) afirma que “a grande heterogeneidade dos níveis iniciais dos alunos, 

no que respeita ao conhecimento, capacidade de realização e motivação para o conteúdo das 

diversas modalidades desportivas ensinadas na escola, implica grandes dificuldades de 

preparação e condução do processo de enino e aprendizagem”.  Isto faz com que a tarefa do 

professor seja complexa, para tal o professor teve de munir-se de um enorme conhecimento 

das matérias e dos seus alunos, realizando um bom planeamento e preparação, permitindo, 

deste modo, adequar os conteúdos e exercícios aos seus alunos.  

 Tendo em conta o acima mencionado, a tarefa de caracterização da turma foi 

fundamental, permitindo identificar as principais características de cada aluno, tendo este 

processo sido realizado logo após o início das aulas. Com este processo deu para constatar 

as limitações físicas de alguns discentes, em que o professor estagiário, com conhecimento 

do orientador, optou por dar a liberdade aos alunos para que parassem e comunicassem 
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aquando da sua limitação física os impedisse de fazer algum exercício, sendo designado 

outro tipo de exercício, em alternativa.  

 De forma muito geral, a turma teve um comportamento excecional e sem situações 

desviantes, pese embora, pontualmente surja um ou outro comportamento menos adequado, 

mas sempre do mesmo aluno. A turma revelou ser muito concentrada e focada no que lhes 

foi pedido e exigido, ouvindo de forma predominante as instruções e os feedbacks que lhes 

foram transmitidos, tanto de forma individual como grupal. O facto desta turma ser composta 

maioritariamente por alunos do sexo feminino e o facto de ser reduzida, quando comparada 

com muitas outras, podem contribuir para o que acima foi mencionado.  

 Relativamente ao domínio psicomotor, a turma apresentou um bom nível de 

proficiência em todas as modalidades abordadas, sendo que natação e o futebol as 

modalidades onde apresentaram mais dificuldades, pelo lado oposto, o badminton e voleibol 

onde tiveram mais sucesso. De salientar a evolução que todos os alunos tiveram em todos as 

modalidades, devido ao seu trabalho, dedicação e empenho. Na apresentação de trabalhos 

fizeram um ótimo trabalho, apesar da parte teórica não ser a melhor, mas em que a vertente 

prática atingiu um nível muito bom e surpreendente pelo que foi feito e demonstrado pelos 

alunos, acreditando que estavam muito motivados para atingir tal nível.  

 Todas as Unidades Didáticas foram ajustadas ao nível da turma, isto para poder 

potenciar o processo de ensino-aprendizagem, definindo estratégias para aproximar os 

alunos dos seus limites, levando a uma constante evolução.  
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4. Prática de Ensino Supervisionada 

 Esta foi a etapa do Estágio Pedagógico que decorreu de forma contínua, sendo, sem 

dúvida, um dos principais focos na preparação e formação enquanto futuros professores de 

Educação Física. 

 Este processo envolveu a definição de um planeamento anual, a criação de unidades 

didáticas e a construção dos planos de aula. Com o decorrer do ano letivo, com as 

experiências vivenciadas, com o aumento do conhecimento dos alunos no decorrer do ano, 

foram adotadas estratégias específicas, adaptando as metodologias para que se adequassem 

da melhor forma possível às necessidades dos alunos.  

 Lopes (2010) afirma que o desporto deve ser um meio de transformação do Homem 

e como tal seria inevitável iniciar um processo de preparação e gestão de ensino-

aprendizagem sem essa consciencialização. Este processo é um processo constante de 

tomadas de decisão e adaptações, não só para a evolução do aluno, mas também para a 

evolução do Homem.  

 Segundo Freire (1997) são necessárias várias competências e conhecimentos antes 

de entrar para uma sala de aula, mas acima de tudo é necessário ter um espírito crítico para 

que possa ser colocado em questão essas competências e conhecimentos.  

 Segundo este pensamento, Cruz (2008) afirma que o professor já não é detentor do 

conhecimento absoluto, mas sim um desafiador e um guia dos possíveis caminhos que o 

aluno poderá percorrer na busca pela aprendizagem.  

 É procurado desenvolver o aluno nos domínios psicomotor, cognitivo e sócio afetivo, 

mas utilizar as matérias de forma a transformar os alunos, dando-lhes mais competências e 

conhecimentos, mais espírito crítico, autonomia, responsabilidade, cooperação, empenho, 

dedicação, autoestima, motivação, entre outras, para que tenham a capacidade de se adaptar 

a uma sociedade em constante mutação, estando assim mais preparados para o futuro, pois 

não é possível construir o futuro com o processo do passado.  

 Santos e Ponte (2002) afirmam que este processo pode ser encarado como uma 

atividade de resolução de problemas decorrente das circunstâncias da mesma. Isto exige que 

o professor estagiário esteja em constante reflexão, onde os acontecimentos vão alterando a 

sua atuação e postura, para que possa fornecer maior qualidade ás aulas adaptando-as aos 

seus alunos.  
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4.1  Gestão do Processo de Ensino-Aprendizagem 

 A gestão do processo de ensino-aprendizagem foi complexa, um desafio em que foi 

depositada confiança no professor estagiário, onde foram necessárias constantes adaptações 

e alterações de forma a perfeiçoar este processo.  

 Sacristán e Gómez (1998) afirmam que a prática pedagógica é uma rede viva de troca, 

criação e transformação de significados. Ou seja, neste processo o professor estagiário deve 

ser capaz de orientar, preparar, motivar e efetivar as trocas entre os alunos, o conhecimento, 

as competências, valores e atitudes, para que se possa atingir o objetivo.  

 Gerir é avaliar os recursos disponíveis e do contexto em que nos encontramos, definir 

os objetivos desejáveis e exequíveis, estabelecendo estratégias alternativas. Aqui a 

experiência já obtida pelo professor estagiário no contexto de treinador nos mais diversos 

escalões ajudou a ter uma boa adaptação, onde articulou desde logo um reconhecimento mais 

aprofundado ao funcionamento da EBSSC, assim, como a metodologia de trabalho do grupo 

de EF, pois estamos a chegar a um contexto que já tem as suas dinâmicas e rotinas 

estabelecidas, onde cabe ao professor estagiário adaptar-se e esperar pelo momento oportuno 

para que possa marcar a diferença.  

 Lopes (2010) afirma que a gestão de ensino-aprendizagem dos alunos é um processo 

de constante planeamento, ação e reflexão, acreditando num processo continuo de 

diagnóstico, prescrição e controlo. Como tal, todas as opções tomadas tiveram por base o 

PNEF.  

 Sarmento (2004) afirma que o professor deve organizar a “situação-estímulo” e o 

curso dos acontecimentos, no sentido de que o aluno disponha do máximo de possibilidade 

para aprender, tentando ir de encontro das suas necessidades. O aluno deve ser sempre o 

centro do processo e tudo deve ser planeado para que a aprendizagem deste seja potenciada. 

 Fernandes (2003) afirma que a formação de professores e o conhecimento 

profissional está “embebido” no ato de ensinar, ou seja, aplica-se e é contruído dentro deste 

ato. Tendo em conta este pensamento, o crescimento profissional dá-se com os 

conhecimentos adquiridos na formação do professor estagiário, mas também com a 

constante reflexão, ação e desafios diários, desenvolvendo desta forma a inteligência 

pedagógica, aperfeiçoando as tomadas de decisão do docente, tendo em conta o contexto e 

experiências já vivenciadas.   
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 Bento (2003) afirma que a aula é o ponto de convergência do pensamento e ação do 

professor, da sua correta organização e estruturação. Segundo o mesmo autor “o ensino é 

criado duas vezes: primeiro a conceção e depois a realidade” e o ensino “tem naturalmente 

mais facetas que aquelas que podem ser comtempladas no seu planeamento e preparação”.  

É na aula que se coloca tudo o que foi adquirido, idealizado e planeado anteriormente, no 

entanto, a aplicação do planeamento nem sempre é possível, como chegou a acontecer por 

inúmeras vezes, tendo implicado a necessidade de improvisar. Tal deveu-se a imprevistos e 

adversidades, em que foi necessário improvisar soluções fiáveis e que potencializem o 

processo de ensino-aprendizagem na mesma.  

 Aranha (2008) afirma que ao observarmos um professor, deve utilizar o seguinte 

sistema de observação: 

 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;  

 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 
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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. 

 Já durante o primeiro ano de Mestrado, foi este o guião base para avaliarmos as aulas, 

que posteriormente lecionámos aos colegas, na Didática Específica e assim foi durante o ano 

de estágio, visto esta ser a metodologia que faz a intervenção pedagógica mais eficaz e 

organizada, potencializando a aula e as aprendizagens dos alunos e dos professores 

estagiários. Todos os parâmetros eram seguidos à risca, e aquando de alguns imprevistos e 

condicionantes, o professor estagiário tinha de adaptar-se à situação e arranjar a solução mais 

eficaz tendo em conta o contexto. Independentemente de a situação estar completamente 

controlada, ou fugir um pouco ao controlo do professor estagiário, a estratégia definida foi 

sempre aproximar o mais possível a intervenção à cada um dos parâmetros, para que o 

processo de ensino-aprendizagem fosse potencializado e eficaz. 
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  Piéron (1996) afirma que a criação de rotinas de funcionamento podem ser definidas 

como formas de organização que permitem o ensino eficaz, tendo como objetivo de os alunos 

passarem por diversas repetições. O mesmo autor defende que essas rotinas são crucias para 

o sucesso do processo didático, visto que serviu de instrumento para potenciar o processo de 

enino-aprendizagem, aumentar o tempo de empenhamento motor dos alunos, tornando o 

ensino mais eficaz. Fazendo de uma rotina os parâmetros defendidos por Aranha (2008), foi 

conseguido aplicar o que o autor acima defende, onde o professor estagiário evolui e aprende, 

assim como os seus alunos.  

 Apesar de toda a experiência no treino, com as mais variadas idades, no primeiro dia 

de aulas o nervosismo e ansiedade estiveram presentes no professor estagiário, pois seria a 

primeira vez naquele contexto. Seria naquele momento, em breves segundos, que os 

discentes já definiriam o grau de afinidade que estabeleceriam com o professor, onde a 

confiança esteve presente, mas em que o nervosismo poderia atrapalhar.  

 Tentou-se logo criar empatia, em que o orientador cooperou para a criar, de forma a 

facilitar e adaptar o mais rapidamente possível, criando condições para que a confiança se 

estabelecesse, aumentando a qualidade da intervenção pedagógica, sendo mais lógica e 

racional. Contudo, com o decorrer do estágio pedagógico a capacidade de adaptação foi 

crescendo cada vez mais, com as experiências vivenciadas em contexto de aula, com as 

sugestões do orientador, tornando este processo mais simples de encarar. Claro que tudo isto 

não seria tão simples sem um conjunto fantástico de alunos.  

 A estes alunos tentamos transmitir alguns valores que estão inerentes à disciplina, 

como por exemplo, o trabalho de equipa, cooperação, a resiliência, o respeito, lidar com as 

mais diversas emoções, capacidade de superação, entre outras, isto no contexto específico 

das aulas de Educação Física, onde os alunos não estão sentados numa cadeira, onde podem 

e interagem de forma constante com os seus colegas, quer como colegas de equipa, quer 

como oponentes, estando em constante movimento, dialogando de forma frequente, o que 

faz com que se exprimam de forma mais desinibida, levando à evolução pessoal e coletiva, 

onde se ajudam mutuamente a ultrapassar os seus limites, aprendendo a lidar com os outros 

e as sua mais diversas personalidades.  

 Desta forma, pode-se dizer que o professor de Educação Física é aquele que conhece 

os alunos de forma mais própria, gradual e completa, transmitindo segurança, confiança e 

respeito, tornando mais acessível conhecer as suas lacunas e potencialidades. Tendo assim 
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um maior conhecimento de todo o contexto do aluno, o professor consegue potenciar todo o 

processo de ensino-aprendizagem.  

 Com esta relação positiva com a turma, tornou-se mais simples lidar com os alunos, 

levando a que os comportamentos desviantes fossem praticamente nulos e quando surgiram 

foram logo analisados e aplicadas as penalizações tidas por convenientes. O facto de ser uma 

turma de 11º ano e constituída na sua maioria por raparigas, contribuiu de forma significativa 

para que o número de situações desviantes fossem diminutas. A experiência adquirida 

enquanto treinador, à qual se juntou os conselhos do orientador permitiram resolver da 

melhor forma possível as situações que aconteceram de forma pontual. Assim sendo, é 

recomendável que os professores estagiários saibam ouvir os professores mais experientes 

e, se possível, que já estejam inseridos no treino antes do estágio pedagógico de forma a já 

terem vivenciado algumas das possíveis situações. 

 No decorrer das últimas semanas já começaram a fluir os sentimentos de saudade, 

nostalgia e tristeza por esta experiência estar prestes a acabar, esta foi muito enriquecedora, 

sendo que estes sentimentos apareceram por sentirmos um carinho especial e amizade por 

aqueles alunos que marcaram, que foram e ficam registados como a primeira turma, 

sentimentos estes que ficam mais enriquecidos por termos a certeza que tudo isto é recíproco, 

onde se acredita que o professor estagiário deixou a sua marca pela sua forma de ser, pelos 

conhecimentos transmitidos, pelas palavras dadas em momentos oportunos, por não se 

importar apenas pelo aluno de EF, mas sim pela pessoa e tudo o que lhe é inerente, fazendo 

lembrar a seguinte frase de Antoine de Saint-Exupéry: “As pessoas que passam por nós, não 

vão sós, não nos deixam sós. Deixam um pouco de si, levam um pouco de nós”. 

 A gestão do processo Ensino-aprendizagem no estágio pedagógico implica a 

responsabilidade de pôr em prática os conhecimentos adquiridos durante a Licenciatura e o 

Mestrado, assim, como as experiências já vivenciadas, mas a supervisão e constante diálogo 

com o Orientador Cooperante, antes, durante e após cada aula é fundamental, aperfeiçoando 

a intervenção pedagógica, sendo fundamental para uma ótima e eficaz evolução.  
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4.2  Supervisão Pedagógica 

 Piéron (1996) afirma que os orientadores são as pessoas envolvidas no estágio, que 

tentam colocar a sua experiência e vivências à disposição dos alunos, ilustrando teorias e 

estratégias, que consideram eficazes para o processo de ensino-aprendizagem. Desta forma, 

os orientadores são fundamentais na forma de estar do professor estagiário, onde têm grande 

influência no processo de formação dos estagiários, participando de forma ativa.  

 O mesmo autor afirma que o orientador cooperante é o elo de ligação entre o 

professor estagiário e todo o meio escolar, ajudando na integração deste, tornando-se 

importante para o sucesso da intervenção pedagógica. Piéron (1966) afirma também que, o 

orientador cooperante é o grande potenciador da criação da identidade do professor 

estagiário enquanto docente.  

 Segundo Alarcão e Tavares (1987), a supervisão pedagógica deve consistir “numa 

visão de qualidade, inteligente, responsável, experiencial, acolhedora, empática, serena e 

envolvente de quem vê o que se passou antes, o que se passa durante e o que se passará 

depois, ou seja, de quem entra no processo para compreender por fora e por dentro”. 

 Como seria esperado, a relação entre o professor estagiário e o orientador cooperante 

é de proximidade, empatia e cumplicidade, onde de forma conjunta debatem e tentam criar 

condições para criar um clima favorável para que este processo se desenvolvesse da melhor 

forma possível. Assim sendo, ao longo deste processo contínuo de troca de ideias, opiniões 

e conhecimentos, onde pudemos evoluir em conjunto, delineamos estratégias, adaptando-as 

quando necessário, criamos práticas reflexivas e análises sobre as ações efetuadas de forma 

a corrigir o que de menos bom era feito e a melhorar o que já era feito de bom.  

 O facto do professor estagiário e o seu orientador cooperante partilharem uma visão 

idêntica do ensino da EF facilitou muitos processos, evitando provavelmente confrontos que 

poderiam surgir e quando em desacordo era simples encontrar a melhor solução para o 

problema em causa.  

 Neste processo de supervisão pedagógica podemos dizer que ocorreu em quatro 

etapas, isto para que o processo fosse de evolução continua, com uma reflexão diária e com 

uma análise crítica para potenciar o processo de ensino-aprendizagem e o desenvolvimento 

pessoal e profissional do professor estagiário.  
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 A primeira etapa foi a avaliação do orientador cooperante ao plano de aula, onde o 

orientador questionou o porquê de este ser assim e se achasse oportuno sugeria alguma 

alteração, sendo que estas raramente foram necessárias.  

 Na segunda etapa, onde o orientador observava a aula, tendo em conta os dez 

parâmeros apresentados anteriormente, isto para que pudesse estar em consonância com a 

orientadora da universidade, adotando os mesmos critérios.  

 Já na terceira etapa, após a aula, realizava-se o balanço da aula dizendo o que estava 

bem e onde seria possível fazer melhor, apresentando o problema e procurando qual a melhor 

solução que o professor estagiário apresentava, chegando a um consenso para uma próxima 

vez.  

 A quarta e última etapa, tinha a ver com as reuniões semanais, realizadas todas as 

quartas das 10h00 às 11h30, onde se debatia e analisava as aulas lecionadas e as que estavam 

para serem lecionadas, definindo estratégias para que a supervisão pedagógica decorresse de 

forma positiva e evolutiva.  

 Já relativamente ao orientador científico, apesar de não estar tão presente, tem 

igualmente uma elevada importância, visto ser o elo de ligação entre a teoria e a prática, 

estando mais focado na parte não visível do processo (Batista, Pereira & Graça, 2012). Os 

mesmos autores defendem que o orientador científico assume toda a atividade relacionada 

com o estabelecimento de ensino superior, relacionando o EP com os objetivos do curso.  

 Para além de fazer a ligação entre a teoria e a prática, o orientador científico também 

procura relacionar a prática do orientador cooperante com a teoria, sendo que esta ligação 

ajuda a ter uma reflexão e análise de melhor qualidade.  

 A relação entre o professor estagiário e o orientador científico foi bem gerida, visto 

o orientador reforçar o bom clima, interajuda e partilha do conhecimento, potencializando a 

relação e o EP. O orientador científico deixou alguns conselhos a adotarmos no EP, mas 

também deu liberdade e autonomia para aplicarmos as ideias e metodologias, cometermos 

os nossos erros e ter a capacidade de os interpretar e corrigir.  

 Fazendo o balanço, chegou-se a conclusão que a gestão do processo do EP foi bem 

conseguido, onde ambos os orientadores tiveram o objetivo de potenciar o estágio, 

privilegiando a que o professor estagiário adquirisse novas competências e consolidasse as 

já adquiridas.  
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 Finalizado o estágio, só se chega à conclusão de que a escola e os orientadores foram 

muito bem escolhidos, onde houve uma boa preparação deste estágio, visto até o professor 

estagiário ter tido de preparar, já com o orientador cientifico, o orientador cooperante e a 

escola em causa, um protocolo para que o estágio se pudesse realizar neste contexto, na ilha 

da Madeira, tornando não só este processo, assim como, a orientação do mesmo, muito eficaz 

e de qualidade.  A diferença entre os dois orientadores só levou a uma enorme 

complementaridade e a que fosse possível que o professor estagiário adquirisse 

conhecimentos e competências de duas pessoas fantásticas e muito experientes. Os 

orientadores foram o grande apoio do professor estagiário visto este não ter nenhum colega 

estagiário, com quem pudesse partilhar experiências e arranjar soluções, tendo cooperação, 

entreajuda presentes, tornando o papel dos orientadores ainda mais fundamental.  

4.3  Planeamento Anual 

 Bento (2003) afirma que “o planeamento significa uma reflexão pormenorizada 

acerca da direção e do controlo do processo de ensino”.  

 Batalha (2004) defende que o planeamento anual é a longo prazo, contemplando a 

globalidade da ação, dependendo de muitos fatores, como por exemplo, das metas 

pedagógicas de acordo com as instituições de ensino, as características gerais dos alunos, as 

estratégias que irão ser adotadas, dos conteúdos abordados, os recursos matérias e temporais, 

o tipo de avaliação exigido. Logo, o planeamento anual é fundamental na organização de 

todo o processo de ensino a ser desenvolvido, sendo que pode estar em constante adaptação 

e por tal deve ser flexível.  

 Mascarenhas e Carreiro da Costa (1995, citados por Oliveira ,2014) afirmam que 

planear a ação educativa é extremamente importante, pois: 

- permite reduzir a incerteza e a ansiedade; 

- é útil principalmente a professores principiantes; 

- permite uma estruturação e visualização prévia da intervenção, permitindo maior apoio, 

organização e segurança; 

- possibilita simular a ação; 

- permite prever os limites de atuação; 

- o professor torna-se a intencionalidade da ação; 
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- facilita a comunicação e trabalho entre professores; 

 “O planeamentode ensino, portanto, é uma construção orientada da ação docente, que 

como processo, organiza e dá direção a prática coerente com os objetivos a que se propõe” 

(Bossle,2002). Com o planeamento temos uma linha que podemos seguir para que se possa 

de forma mais simples atingir os objetivos propostos. 

 Fernandes (2014) o PA deve ser eficaz, funcional e flexível, para tal existem fatores 

que devem ser tidos em conta, visto influenciarem a atuação do professor. Quando definida 

a turma em que iria lecionar, foi necessário estabelecer e planear um conjunto de processos 

para que a prática letiva ficasse o mais organizada e delineada possível, sabendo que a 

qualquer momento estava sujeita a adaptações. Para este planeamento anual teve-se em 

consideração os espaços disponíveis, o mapa de rotações, os recursos matérias e temporais, 

o calendário escolar para o respetivo ano letivo e o Plano Nacional de Educação Física 

(PNEF) para o 11º ano de escolaridade.  

 Posto isto, foi possível organizar as matérias a serem lecionadas ao longo do ano 

letivo, tendo em conta as condicionantes acima mencionadas. Estas matérias foram 

organizadas com o parecer positivo do orientador cooperante e em consonância com a turma 

em que, o professor estagiário, ia assistir às aulas para que depois pudesse fazer um transfer 

de umas aulas para as outras.  

 Jacinto et al. (2001) afirma que “Na construção do currículo do 11º e 12º anos admite-

se que os alunos/turma escolham as matérias em que preferem aperfeiçoar-se, sem perder a 

variedade e a possibilidade de desenvolvimento ou redescoberta de outras atividades, 

dimensões ou áreas da Educação Física”. Assim sendo, tivemos em atenção as preferências 

dos alunos. Como é sabido, é difícil agradar a gregos e troianos, mas foi conseguido um 

consenso, apesar de ficar logo definido que seria melhor não escolher muitas e consolidar 

muito bem as escolhidas, do que variar em muitas matérias, não consolidando nenhuma.  

 Desta forma, fizemos uma organização lógica, lecionando uma, duas ou três matérias 

por período, tendo em conta o contexto, consolidando-as o máximo possível. Assim sendo, 

no 1º período, foi lecionado o Futebol, a Natação e o Basquetebol, realizando uma aula 

diferenciada de hóquei de campo. Já no 2ºperíodo, foi lecionado o Voleibol, consolidado o 

Futebol e a apresentação de trabalhos, que foi, sem dúvida, um dos pontos altos do EP. No 

3º e último período, foi lecionado o Badminton e aulas diversas. 
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 Posto isto, ficou definido consolidar aquelas atividades selecionadas e dar a 

diversidade na apresentação de trabalhos, onde os alunos não podiam escolher nenhuma das 

modalidades que iriam ser abordadas, nem nenhuma das mais comuns. Os alunos 

surpreenderam, pois conseguiram realizar aulas fantásticas, diferentes e motivadoras, 

fazendo excelentes trabalhos.  

 Importa referir que, apesar do planeamento a médio e a longo prazo, este exigiu 

constantes adaptações, quer ao nível de matérias, quer ao nível de objetivos pelas mais 

diversas razões. Optamos por um caminho construído de forma contínua, de constante 

adaptação, ajustado às respostas dos alunos, acreditando terem sido feitas as escolhas mais 

eficazes e eficientes tendo em conta o contexto para rentabilizar o processo de ensino-

aprendizagem.  

 Aranha (2004) defende que o planeamento anual se divide em três fases: a conceção; 

a execução; e o controlo/avaliação. Na primeira, selecionam-se, definem-se e estruturam-se 

os objetivos, procurando dar uma sequência, continuidade e coerência. Na segunda, é onde 

se aplica o que foi anteriormente planeado, verificando a viabilidade das opções tomadas, 

estabelecidas novas decisões, adaptando-as a situações imprevistas. Já na terceira, estando 

presente em todas as fases do planeamento, é onde permite que o planeamento se aproxime 

da realidade.  

4.4  Unidades Didáticas 

 Depois de realizar e definir o PA, passamos à realização de uma componente mais 

intermédia, planificando a Unidade Didática (UD). Este instrumento é concebido para 

organizar as aprendizagens, averiguando quais os recursos existentes para potenciar a 

aprendizagem dos alunos, os timings de execução, sendo o nosso fio condutor. Este 

planeamento das UD foi feito através da referência de um livro, “Organização, Planeamento 

e Avaliação em Educação Física”, da professora Ágata Aranha. O conteúdo e a estruturação 

são determinados pelas matérias a abordar, pelas linhas orientadoras e metodológicas dos 

programas, pelos objetivos, organizando a ação pedagógica do professor, mas também o 

desenvolvimento dos alunos.  

 Carmona (2012), afirma que uma UD “é uma forma de planificar e organizar o 

processo ensino-aprendizagem, é sempre desenvolvida segundo um tema e deve incluir 

todos os domínios de aprendizagem das várias áreas curriculares”. As UD ajudam a que 

sejamos mais específicos e funcionais na conceção do planeamento da formação do aluno e 



 

 

33 
 

do Homem. Gomes (2004) defende que este documento deve ter em conta não só a evolução 

de uma matéria como também a personalidade dos alunos.  

 Jacinto et al. (2001) afirma que a UD é instrumento que procura organizar as aulas 

com determinados objetivos, através de uma sequência lógica e progressiva de forma a 

potenciar a aprendizagem. Já Andrade (2013), diz que é um instrumento orientador para o 

professor de EF, que é passível de alterações e adaptações no decorrer do ano letivo.  

 Assim sendo, temos de planificar uma a UD para que se organize o processo de 

ensino-aprendizagem, estruturando os conteúdos e objetivos claros, tendo em conta os 

recursos materiais e humanos, num determinado espaço de tempo. A UD deve estar em 

consonância com o PA, mas sabendo de que a qualquer momento pode ser necessário 

proceder a adaptações e ajustes de partes deste processo, até ao momento imediatamente 

seguinte ao processo de avaliação Diagnóstico.  

 Para a turma do 11ºC, ao longo do ano letivo de 2017/2018, foram contruídas cinco 

Unidades Didáticas, dado que ficou definido antes do início do ano letivo que o objetivo era 

consolidar as modalidades escolhidas, que foram: Natação; Voleibol; Futebol; Basquetebol 

e Badminton. Cada UD tinha a seguinte estrutura: Contextualização da UD, enquadramento, 

caracterização dos recursos, definição dos objetivos, conteúdos, justificação dos conteúdos, 

estratégias de ensino, critérios de avaliação da disciplina, balanço da UD e documento de 

apoio. 

 As UD foram construídas de forma a seguir as orientações expressa no PNEF, 

procurando aproximar os objetivos e competências à realidade da turma. Foi procurado 

também dar uma dinâmica mas não abordar muitos conteúdos de uma só vez, isto porque 

quando se abordam vários conteúdos de uma só vez é transmitida muita informação, o que 

faz aumentar o grau de complexidade para os alunos, dificultando o processo de ensino-

aprendizagem e de aquisição de conhecimentos e competências. O professor tentou escolher 

sempre conteúdos adequados ao nível de proficiência dos alunos, abordando de forma lógica, 

contínua e progressiva, partindo sempre do mais simples para o mais complexo.  

 Visto o EP ser um processo complexo e com diversas dinâmicas, o professor 

estagiário não pôde tomar algumas decisões, mas trabalhou a capacidade de adaptação ao 

contexto que se proporcionou, sendo uma delas ter que dar as UD conforme o mapa de 

rotações, mas tentou relacionar as diversas modalidades e proporcionar o transfer de umas 

modalidades para as outras.  
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 As UD devem ter um caráter funcional, indo ao encontro das necessidades dos alunos 

e como tal após a avaliação diagnóstica foi efetuada uma análise dos resultados, para aferir 

se os resultados estavam em consonância com os objetivos definidos. Em alguns pontos foi 

possível manter o que já estava definido, mas noutros teve de ser feita uma adaptação para 

que se pudesse potenciar o processo de ensino-aprendizagem, sendo que apesar destas 

adaptações serem gerais, ou seja, a nível da turma, foi tido em conta o individual, para que 

se potenciasse as evoluções individuais.  

 De forma geral, foi possível manter o que já estava definido, mas de forma pontual 

teve de ser feita uma adaptação em função da resposta da turma no decorrer da avaliação 

formativa, para que se conseguisse levar à evolução máxima do aluno, fazendo com que 

estes ultrapassassem os seus limites, melhorando também a capacidade de interpretação e 

adaptação do professor na atividade pedagógica.  

 Para que se pudesse fazer uma comparação justa, entre o momento da avaliação 

diagnóstica e da avaliação sumativa, os alunos foram avaliados em contexto de jogo em 

ambas as ocasiões. Esta estratégia permitia avaliar o sucesso não só dos alunos como também 

do professor, ou seja, se os alunos atingiram os objetivos propostos, significa que foram 

competentes e que as estratégias do professor estagiário foram eficazes, concluindo que 

podemos avaliar o sucesso do professor pelas notas dos alunos, pois se estes têm boas notas, 

significa que atingiram os objetivos.  

 A avaliação final da UD era composta pelos resultados dos alunos nos três domínios 

do processo de E-A, sendo eles o domínio psicomotor, o domínio cognitivo e o domínio 

sócio afetivo, todos eles expressos nas UD.  

 No domínio psicomotor, os objetivos foram definidos pelo PNEF, adotado pelo 

Departamento de EF, e com os ajustes tidos por convenientes. A avaliação foi feita através 

de um quadro composto por um conjunto de critérios, se o aluno executasse os gestos 

consoante esses critérios, inseria-se em determinado nível, depois dentro daquele nível 

existia uma escala de três valores onde se avaliava se o aluno tinha realizado com menos 

proficiência, mais ou menos proficiência, ou mais proficiência, dando o valor menor, 

intermédio ou maior respetivamente.  

 Já o domínio cognitivo, foi avaliado através do questionamento e do conhecimento 

geral. Esta avaliação realizou-se numa base diária e de uma forma mais reforçada no dia da 

avaliação sumativa.  
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 Por último, no domínio sócio afetivo, foram adotados os objetivos definidos pelo 

Departamento de EF para o Ensino Secundário, avaliando a responsabilidade, civismo, 

cooperação, autonomia e perseverança. Este era o parâmetro onde os elementos constituintes 

da turma obtiveram praticamente a cotação máxima, pois era uma turma que cumpria 

praticamente na integra o pretendido nestes critérios. 

 Ao planear a UD foi tido o objetivo de proporcionar um clima de aula positivo, 

elevando o empenhamento motor dos alunos, privilegiando o feedback prescritivo, o de 

reforço positivo e o reforço motivacional, para que os alunos resolvam os problemas, 

encontrando a melhor solução possível e para que perante a falha estejam motivados.  

 Foi tentando também planear o tipo de feedbacks a serem dados de forma 

predominante, assim, como adotar um estilo de ensino que fizesse com que o aluno tivesse 

a capacidade de tomar as suas decisões, errando, identificando esse erro e procurando a 

solução para o mesmo. De forma a potenciar a aprendizagem dos alunos, ao realizar a UD, 

foi pensado que os alunos beneficiariam mais com uma metodologia de forma não muito 

analítica e veio-se a confirmar este facto, visto os alunos se apresentarem mais motivados 

em contextos de jogo, do que em exercícios analíticos. Ficou também definido que iriam ser 

privilegiadas as equipas homogéneas para que ficasse garantido o equilíbrio e a 

competitividade, onde foram colocados os alunos com mais proficiência com os alunos com 

menos proficiência, onde evoluíram todos em conjunto, sendo incutida a responsabilidade 

de os mais proficientes ajudarem os menos proficientes.  

 De notar também, que em todas as Unidades Didáticas, excluindo a UD de Futebol, 

foi criado um documento de apoio para ajudar o professor estagiário e para fornecer aos 

alunos, documento este colocado no grupo da turma no Facebook. A criação deste 

documento revelou-se extremamente importante e eficaz, pois, para além de dar mais 

conhecimentos ao professor estagiário sobre as modalidades que não domina de forma 

predominante, era possível fornecer a parte teórica da matéria, que estava a ser abordada, 

aos alunos, permitindo que retirassem dúvidas e adquirissem maiores conhecimentos.  

 De forma geral, os alunos corresponderam aos objetivos definidos para cada UD, 

apresentando em todas elas uma evolução no seu nível de proficiência, que foi possível notar 

na avaliação sumativa em relação a avaliação diagnóstico. No final de cada UD era realizado 

o balanço, onde foi procurado analisar os resultados comparando-os com os objetivos 

pretendidos, identificando claramente as causas de sucesso, as estratégias utilizadas 

adequadamente, assim como as causas do insucesso e as estratégias que não resultaram, 
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salientando também os acontecimentos imprevistos e como foram resolvidos esses 

problemas. Foi também sugerido soluções para os problemas enfrentados, apresentando 

também estratégias de melhoria para aplicar no futuro.  

4.5  Planos de Aula 

 Resende (2012) defende que os planos de aula devem ter uma articulação eficaz, 

ajustados ao nível desenvolvido, às necessidades dos alunos, aos recursos materiais, 

permitindo o controlo e avaliação. Ou seja, devem ser sequenciais, contínuos e evolutivos, 

levando os alunos a serem desafiados aos limites, mas podendo alcáçar os objetivos 

específicos.  

 A planificação é ligar as pretensões, do sistema de ensino, dos programas das 

respetivas disciplinas e a sua operacionalização (Bento,2003).  

 Batalha (2004) afirma que o PdA é o equilíbrio entre a planificação e a realidade da 

aula, sendo um instrumento para o professor estagiário usar como reflexão e adequar os 

conteúdos conforme os objetivos definidos e a individualidade dos alunos.  

 Takahashi e Fernandes (2004) defendem que o plano de aula é a aplicação de uma 

metodologia que integra o processo de ensino-aprendizagem, envolvendo o aluno de forma 

planeada e pensada, de forma a transformar o aluno.  

 Aranha (2004) defende que os planos de aula devem ser: 

- indicados por um tema principal de desenvolvimento; 

- precisos nos objetivos, nos conteúdos, no método de ensino escolhido, na organização dos 

educandos e na avaliação; 

- uma unidade – o ensino deve ter uma relação comum; 

- processos com continuidade; 

- flexíveis, possibilitando as alterações não previstas. 

 

De todos os planeamentos a efetuar, o PdA é o mais micro, onde o objetivo é fornecer 

uma orientação e suporte ao processo de E-A. O plano de aula permite expor o que foi 

planeado para aquela aula em específico, sendo claro e funcional. Deve ser possível a 

consulta de forma simples, eficaz e rápida, quer antes, durante ou após a aula, ou seja, sempre 

que necessário. Assim sendo, os planos de aula foram idealizados e realizados de forma 
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simples, possibilitando que qualquer outro professor para além de o poder consultar, o 

pudesse aplicar.  

Com o passar das aulas, com a experiência que foi sendo adquirida, com os 

conselhos, com a consciência da melhor operacionalização do PdA por parte do professor 

estagiário e da forma que este achava que funcionava melhor para ele e para os seus alunos, 

os planos de aula foram sofrendo alterações, ou acrescentando, ou reduzindo para que 

pudesse ser mais eficaz. As alterações surgiram para que com um simples e rápido olhar o 

professor estagiário já soubesse o que era necessário fazer. 

No seu início, o plano de aula tendia a ser muito exaustivo e de difícil interpretação, 

complicando a operacionalização. Com a sua evolução foi sendo eliminada a informação 

desnecessária aos olhos do professor estagiário e do seu orientador cooperante. O plano de 

aula é um instrumento único e pessoal, podendo ser adaptado no decorrer da aula. De 

salientar também que os planos de aula já aplicados no 1º ano de mestrado foram 

fundamentais para uma melhor noção, operacionalização e rentabilização dos mesmos.  

Foi procurado pormenorizar os aspetos de forma organizada, clara e eficaz, 

facultando as informações essenciais para a intervenção pedagógica. Assim, o cabeçalho do 

plano de aula continha as mais variadas informações, desde a turma, a unidade didática, 

tempo horário, nº da aula, nº de alunos, data, a instalação e material necessário. Contém 

também o objetivo específico da aula, a função didática e os conteúdos a serem lecionados 

na aula planeada. Posteriormente, estavam descriminados os objetivos operacionais de 

acordo com a ação, o contexto e os critérios de êxito para cada exercício.  

De seguida, estavam descritas as tarefas que iam ser desenvolvidas, a instrução, 

organização, aquecimento, atividade, o tempo destinado a cada exercício e as estratégias 

definidas para operacionalizar as tarefas. Os exercícios tinham uma sequência lógica, na 

organização dos educandos, na continuidade e na possível adaptação.  

Na elaboração do plano de aula foi tida em conta as características individuais de 

cada aluno, podendo os alunos realizarem o mesmo exercício de diferentes formas para que 

pudesse ser sempre desafiante e motivador para o aluno. Estas variantes procuravam dar uma 

resposta à diferenciação pedagógica que o professor tenta aplicar.  

O plano de aula, para além de ser um documento de cariz pessoal e de orientação, 

serve também para que os orientadores possam acompanhar e intervir de uma forma mais 

eficaz no processo de estágio. Foi notório que com o passar da prática letiva, a consulta ao 
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plano de aula durante a mesma, foi sendo reduzido, denotando uma maior capacidade de 

interiorização do plano de aula que acontece em função da maior prática e experiência.  

No fim de cada aula, surgiu o tempo e espaço de reflexão, onde inicialmente foi feito 

de forma mais extensa, mas com o decorrer do tempo foi sendo necessário despender menos 

tempo, pois também já haviam menos coisas a ser corrigidas. Esta reflexão final a cada aula 

foi fundamental, pois permitia a análise, troca de ideias, debates e orientações que ajudaram 

na evolução do professor estagiário.  

A elaboração dos planos de aula implicou muitas horas de dedicação, apesar de 

conforme o ano letivo foi decorrendo, fosse cada vez preciso despender menos tempo para 

elaborar um plano de aula. Estas horas de dedicação tinham como objetivo ter em atenção o 

máximo de pormenores possíveis, para permitir a evolução do aluno e dar o máximo de 

tempo de empenhamento motor.  

Ao longo do ano letivo foram elaborados sessenta (60) planos de aula para a turma 

onde era o professor titular da turma e mais seis (6) planos de aula para outras turmas, 

perfazendo o total de sessenta e seis (66) planos de aula elaborados com os respetivos 

balanços. Nesse balanço avaliava-se a aula, onde eram identificadas as causas do insucesso 

ou sucesso, as estratégias e metodologias, relacionando-as com os alunos, realizando uma 

análise crítica e reflexiva, para que se pudesse melhorar o que de menos bom era realizado 

e consolidar o que de bom era feito.  

Concluindo, podemos afirmar que devemos planear sempre as aulas, mas de forma a 

potenciar o processo de ensino-aprendizagem e a intervenção pedagógica, deve haver 

sempre margem para a flexibilidade, assim, como o professor deve ter a capacidade de 

analisar os acontecimentos, arranjando a melhor solução tendo em conta o problema e o 

contexto. Como tal, o plano de aula é um conjunto de intenções, que podem ser muito bem 

pensadas e planeadas ao pormenor, mas que podem estar sujeitos a alterações e imprevistos, 

como por exemplo, faltar um ou mais alunos, logo uma das maiores capacidades do professor 

de Educação Física é a capacidade de adaptação, ajustando-se rapidamente ao novo contexto, 

encontrando as melhores soluções para potenciar o processo de ensino-aprendizagem do 

aluno, devendo sempre haver um equilíbrio entre a utilização dos planos de aula e a 

capacidade de adaptação e improvisação do professor.  
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4.6  Assistência às aulas 

4.6.1 Enquadramento 

 O processo de assistência às aulas faz parte do estágio e permite aprender a observar 

e refletir de forma crítica. 

 Segundo Damas e Ketele (1985), o ato de observar é um processo que subentende 

um objetivo organizador, selecionar os estímulos arrecadados e selecionar as informações 

recolhidas. Então este processo serviu para aumentar a qualidade da eficácia pedagógica e 

da aprendizagem.  

 Reis (2011) afirma que o sucesso da observação das aulas está dependente da 

preparação cuidadosa no que diz respeito à frequência, duração, identificação e negociação 

dos focos específicos a observar. O mesmo autor afirma que “a observação desempenha um 

papel fundamental na melhoria da qualidade de ensino e aprendizagem, construindo uma 

fonte de inspiração e motivação e um forte catalisador de mudança na escola”.  

 Aranha (2007) afirma que “quem não sabe observar não consegue analisar, avaliar, 

nem identificar erros – os seus, os dos seus alunos ou dos seus atletas – e, por conseguinte, 

não consegue melhorar prestações, ou seja, não evolui”. A mesma autora afirma que a 

observação permite identificar prestações menos eficazes e melhorar essa atividade.  

 Segundo Aranha (2007, p.3) “é uma capacidade essencial a qualquer professor ou 

treinador.” A observação é de grande importância para a avaliação das prestações dos alunos 

como para a atividade docente.  É através da observação que conseguimos identificar as 

lacunas dos alunos, e a partir de aí podermos tomar as medidas necessárias para que 

possamos melhorar as prestações dos mesmos. “É neste contexto que a observação é 

largamente utilizada no apoio à formação dos professores.”  

Respondendo às perguntas: Porquê observar? Para quê observar? O que observar? 

Como observar? Conseguimos dar um caminho coerente e eficaz á observação. (Aranha, 

2007) 

Porquê Observar?  

Porque é preciso compreender o que acontece no espaço da intervenção pedagógica 

(conteúdos, estratégias, tarefas, atividades, clima da aula e disciplina).  

Porque permite a recolha de informações necessárias à avaliação e/ou classificação. 
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Para quê Observar? 

 Para poder corrigir os erros detetados, do professor (estratégias, metodologias, 

organização, conteúdos, etc.)  

Para poder melhorar a intervenção do professor (Atividade pedagógica) e/ou dos 

alunos (melhorar capacidades).  

Para poder resolver problemas de disciplina, clima, instrução ou gestão. 

O quê observar?  

Deve, então, caraterizar-se o objeto/individuo a observar: a aula em geral, o 

professor, os alunos, o clima da aula a disciplina, etc. 

Como Observar?  

Após a caraterização do objeto a observar é necessário definir regras de registo, quase 

sempre aliadas aos sistemas de observação, permitindo normalizar a forma e os meios como 

vão recolher-se as informações. 

4.6.2 Objetivos 

 De forma a melhorar a eficácia pedagógica do professor estagiário, os objetivos 

estabelecidos foram: 

• Adquirir conhecimentos e prática pedagógica; 

• Proporcionar a reflexão sobre as potencialidades e limitações das diferentes 

abordagens, estratégias e metodologias; 

• Desenvolver competências de análise e reflexão no papel de observador; 

• Adaptar comportamentos em função dos problemas detetados e discutidos; 

4.6.3 Metodologia 

4.6.3.1 Delimitação das fases 

Com o processo de assistir às aulas, como professor assistente, pretendeu-se ganhar 

alguma prática de observação, conjugando com a de “terreno”, de forma a já contribuir para 

o aperfeiçoamento da minha PES na turma em que era professor titular.  

O facto de as aulas contarem com a presença do professor estagiário, pese embora no 

início ter sido uma presença estranha, pois já era uma turma que o orientador tinha no ano 

letivo anterior, não influenciou de forma alguma as prestações dos alunos.  
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Numa primeira fase, apenas ficou-se a observar, de uma forma direta, tantos os 

comportamentos dos alunos, como principalmente do orientador cooperante, de forma a 

perceber as suas estratégias, metodologias, organização, para que se pudesse adotar e depois 

adaptar para a PES.  

Numa segunda fase, e após já ter assimilado um pouco das estratégias, metodologias, 

e organização do orientador, começou-se a ter um papel mais ativo nas aulas e sobre os 

alunos da turma do 11º A, começando aí sim, a exercer verdadeiramente o papel de professor 

assistente, onde pudemos constatar que conseguimos dar uma excelente dinâmica à aula com 

dois professores.  

4.6.3.2 Instrumentos utilizados 

As observações foram realizadas sem qualquer instrumento, baseando-se na 

observação direta e geral das aulas.  

Neste caso, e por o professor estagiário ser o único do núcleo de estágio, a usar algum 

instrumento de observação para com o orientador teria de ter sido o modelo de observação 

da Gestão do Tempo de Aula apresentado por Aranha (2007).  

Nós, o professor estagiário e orientador cooperante, achamos que seria melhor para 

a evolução, não ficar “apenas” observando tempos, mas sim ir pra o terreno, e como já 

mencionado acima, observar de perto as estratégias, metodologias e organização que ele 

apresenta nas aulas, mas ainda mais preponderante que isso, em vez de apenas ter contacto 

com os dezasseis (16) alunos da turma em que o estagiário é professor titular, teria um 

contacto total de trinta e um (31) alunos, conhecendo as diferentes valias e necessidades 

destes, lidando com trinta e uma (31) personalidades diferentes, encontrando estratégias para 

chegar a cada um e os ajudar na sua evolução.  

4.6.4 Contributo Pedagógico 

O processo de assistência às aulas deve ser encarado como um meio de 

aprimoramento pedagógico, neste caso, enquanto observador. Através de todo este processo 

procuramos observar e analisar situações onde foram notadas as maiores fragilidades, 

prescrevendo possíveis estratégias de intervenção para supressão das mesmas pelas quais 

iremos passar certamente, mas se já tivermos observado e vivenciado essas situações, já 

teremos um pouco mais de experiência para poder soluciona-las.  
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Através das observações conseguimos nos identificar em diversas situações e, para 

além de melhorarmos enquanto observadores, melhoramos enquanto agentes de ensino, 

desenvolvendo uma capacidade de autoavaliação mais apurada. 

Reis (2011) afirma que “nas múltiplas ocasiões em que os professores falam sobre as 

suas práticas letivas, os seus alunos, as suas ideias, as suas dificuldades e os seus problemas, 

uma escuta atenta permite ao mentor ou supervisor ouvir e compreender o que está a ser dito, 

demonstrar que valoriza os seus colegas como pessoas e profissionais, e oferecer os 

conselhos e sugestões mais adequadas a cada caso. A escuta atenta implica ouvir o discurso, 

pensar sobre o seu significado e planear possíveis respostas ou reações”. 

Daí que a capacidade de ouvir é fundamental no processo de observação, por isso e 

tendo em conta o contexto em que o professor estagiário estava inserido, foi mais proveitoso 

realizar mais o papel de observador ativo do que o de observador passivo.  

Para que todas estas destrezas inerentes à ação pedagógica sejam desenvolvidas e 

aplicadas nas aulas é necessário fazer-se acompanhar de um bom planeamento, mesmo que 

implique o não cumprimento do que foi planeado, o professor dever ter presente a 

intencionalidade dos exercícios propostos, tendo em vista o cumprimento dos objetivos 

imediatos e mediatos, formulando estratégias de intervenção e estar sempre preparado para 

os imprevistos que poderão ocorrer durante as aulas. 

Quando se pretende observar algo ou alguém é imperativo conhecer o contexto em 

que se insere, para que, numa análise posterior, todos os aspetos relativos à ação sejam 

salvaguardados. Enquanto agentes de ensino, responsáveis por todo o processo de ensino e 

aprendizagem, devemos ter em conta as características da turma e dos alunos, para que, a 

intervenção pedagógica possua uma intencionalidade e qualidade capaz de modificar, de 

forma positiva, comportamentos indesejados, contribuindo para um ensino diferenciado 

tendo em vista o sucesso dos nossos alunos. 

 No decorrer destas aulas em que o professor estagiário fez o papel de professor 

assistente, observador ativo, foi ganhando mais noção dos tipos de feedback a dar e dos seus 

timings, tendo mais capacidade de reagir a situações imprevistas e em caso de ter alguma 

dúvida poder recorrer imediatamente ao orientador para a esclarecer. Com isto também foi 

possível melhorar muito mais rapidamente na competência do posicionamento estratégico, 

pois em vez de estar na bancada, estava-se no campo a melhorar.  
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 Nunca houve a intenção de realizar juízos de valor, mas sim melhorar o processo de 

observação, assim como a prática, potenciando desta forma o processo de ensino-

aprendizagem.  

4.7  Intervenção Pedagógica 

 Como sabemos o processo de estágio, é um processo com muitas incertezas que só 

são clarificadas com um diagnóstico ajustado e com as experiências vivenciadas no decorrer 

do ano letivo. A intervenção pedagógica implicou uma contínua procura de um clima 

positivo de aprendizagem, implementação de regras, para proporcionar uma melhor 

organização. A investigação sobre intervenção pedagógica tem como objetivo identificar as 

condições que favorecem o sucesso da aprendizagem.  

 Enquanto professores deve-se ter a consciência que lecionar e por consequência ter 

alunos à responsabilidade do professor estagiário, implica uma série de cuidados sobre os 

mais variados critérios.  

 Piéron (1996) afirma que os professores devem ter em conta quatro aspetos essenciais 

para poderem atingir os objetivos propostos, sendo eles: o tempo que o aluno passa em 

atividade motora, as reações dos professores às prestações dos alunos, o ambiente no qual 

participam na atividade e a organização da mesma.  

 Estes foram aspetos que o professor estagiário tentou ter em atenção e potenciar ao 

máximo. Relativamente ao primeiro aspeto, ao pensar o plano de aula, este era idealizado 

para que o aluno estivesse em constante empenhamento motor, para isso a instrução do 

professor tinha de ser de qualidade e clara. Com o passar do tempo o professor estagiário 

melhorou a sua forma de atuar e comunicar com a turma, rentabilizando o tempo de instrução 

e sendo cada vez mais explicito. Notava-se também que o tempo de empenhamento motor 

estava relacionado com a motivação para a modalidade, quanto mais gosto pela atividade 

mais tempo de empenhamento motor, realçando aqui o facto de que as aulas ao serem muito 

jogadas aumentava muito o tempo de empenhamento motor.  

 Já no segundo aspeto, o feedback, é considerado por Piéron (1996) como um 

instrumento chave no processo de aprendizagem dos alunos. Já Batalha (2004) diz que estes 

têm um a contribuição determinante para os alunos sentirem a recompensa da aprendizagem. 

Por tal tentamos dar com alguma frequência os feedbacks, mas com conteúdo e 

especificidade, até porque segundo Piéron (1996) a qualidade e quantidade de feedbacks 
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distingue os professores mais eficazes dos menos eficazes. Aqui o facto de o professor 

estagiário já ter alguma experiência como treinador, somando os conhecimentos adquiridos 

na licenciatura e primeiro ano de mestrado, foram fundamentais para perceber o momento e 

qual o tipo de feedback mais adequado, vertente que foi a mais elogiada pelo orientador 

cooperante.  

 Já Shulman (1987, citado por Nascimento et al.,2009) defende que o professor para 

atingir o ensino de excelência deve ter os seguintes conhecimentos: conhecimento do 

conteúdo, conhecimento pedagógico geral, conhecimento curricular, conhecimento 

pedagógico do conteúdo, conhecimento dos alunos e das suas características, conhecimentos 

dos contextos educacionais e conhecimento dos fins educacionais.  Este autor defende que 

se o professor adquirir estes conhecimentos, a sua intervenção pedagógica será a mais eficaz 

possível, potenciando o processo E-A.  

 Siedentop, 1983, citado por Aranha,2004, afirma que as técnicas de intervenção 

pedagógica se desenrolam em quatro dimensões, sendo as seguintes: Instrução, Gestão, 

Disciplina e Clima.  

 Aranha (2004), defende que as dimensões não devem ser vistas em separado, mas 

sim em conjunto, que sendo dominado permite um ensino mais eficaz. A mesma autora, 

afirma que o planeamento, organização e controlar o processo de E-A, são competências do 

professor e que as técnicas de intervenção pedagógica podem o ajudar no cumprimento 

dessas tarefas, melhorando a intervenção pedagógica do professor estagiário e a praticar um 

ensino eficaz.   

 A intervenção pedagógica neste processo do Estágio Pedagógico incidiu de forma 

especial nas quatro dimensões acima defendidas por Aranha (2004), com o professor 

estagiário a tentar aplicar as quatro dimensões. Para poder aplicar estas quatro dimensões é 

necessário, primeiro, entender o processo de E-A, o contexto, objetivos e as prioridades. 

Posto isto, foi necessário aprofundar o que significa cada uma das dimensões.  

 Aranha (2004) afirma que a dimensão instrução está relacionada com a promoção 

das atividades de aprendizagem, os comportamentos do professor, os objetivos, visando a 

comunicação de informação sobre a matéria de ensino, as prelações, explicações, 

desmonstrações e feedbacks. Nesta dimensão o professor estagiário deve transmitir sempre 

informação pertinente.  
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 Um dos comportamentos que o professor estagiário tentou aplicar e tornar 

comportamento padrão, era o de chegar relativamente antes do toque de entrada para 

preparar o espaço em que iria lecionar, organizando o material necessário para a aula, 

rentabilizando o tempo de aula e aumentando o tempo de empenhamento motor dos alunos 

nas tarefas.  

 De forma padronizada e que foi definido na primeira aula do ano letivo, os alunos ao 

entrarem no espaço da aula, iriam ter ao local onde se encontrava o professor, sentando-se e 

formando uma espécie de meio círculo, ficando de costas para eventuais distrações. Ao fazer 

isto o professor estagiário pretendia manter os alunos focados nas informações que iria 

transmitir, controlando os alunos e já a observar se os alunos tinham pulseiras, anéis ou 

relógios.  

 O professor estagiário, de forma clara e sem perda de tempo informava os alunos dos 

objetivos das aulas, relacionando-os com as aulas ou etapas anteriores, evitando a dispersão 

dos alunos. O facto de serem alunos do ensino secundário e de o professor estagiário enviar 

para o grupo de Educação Física da turma no Facebook, um documento de apoio à 

modalidade que estava a ser abordada, fez ganhar e rentabilizar muito tempo. Normalmente, 

na instrução inicial o professor acabava a perguntar aos alunos se alguém queria colocar 

alguma dúvida ou falar de forma individual, para que estes pudessem transmitir sempre as 

suas opiniões e comunicar se tinham alguma condicionante nesse dia.  

 O facto de esta turma ser uma turma de línguas, de secundário e com os 

conhecimentos das modalidades razoavelmente consolidados, permitia usar uma linguagem 

especifica, clara, objetiva e adequada à turma, tendo o cuidado de explicar quando algum 

novo termo era utilizado e deixar os alunos à vontade para retirar as suas dúvidas. Ao fazer 

a instrução, o professor explicava e demostrava clara e oportunamente o exercício, 

recorrendo, quando necessário, a alguns alunos ou auxiliares de ensino, para apoiar a 

transmissão da matéria, com eficácia e economia de tempo. Após esta instrução questionava 

os alunos para ter a certeza de que estavam esclarecidos e de que tinham compreendido os 

critérios de êxito do exercício, desenvolvendo a capacidade de reflexão e análise por parte 

dos alunos.  

 Por vezes, uma das estratégias aplicada para demonstração, era usar um aluno que 

não estivesse a efetuar o gesto da forma mais correta, para que os restantes alunos efetuassem 

uma análise, constatassem os erros e sugerissem a solução. Com isto, trabalhávamos a 

capacidade de análise e de reflexão dos alunos, assim como também a capacidade de 
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resolução de problemas. Pese embora a estratégia anteriormente referida tivesse sido 

aplicada pontualmente, a estratégia que foi predominantemente aplicada foi a de usar como 

agente de demonstração um aluno que fosse proficiente na modalidade abordada, sendo que 

a avaliação diagnóstica e o Estudo de Turma, contribuíram para podermos aferir quais os 

mais proficientes da turma em cada modalidade.  

 Visto esta ser uma turma que raramente apresentou comportamentos desviantes, mas 

que os apresentou de forma pontual, nesses momentos foi adotada uma atitude mais 

autoritária, mais imponente e assertiva, num tom de voz alto, para que se “cortasse o mal 

pela raiz” e os comportamentos desviantes não se alastrassem. Foi sempre tido o cuidado de 

elogiar e reforçar os bons comportamentos, para que os alunos os mantivessem e 

melhorassem ainda mais.  

 Os feedbacks adotados eram predominantemente motivacionais e corretivos, sempre 

relacionados com a aprendizagem, apenas focando o essencial e um erro de cada vez, isto 

para que o aluno estivesse totalmente focado na tarefa e motivado para a sua evolução.  

 No final de cada aula, enquanto os alunos efetuavam o trabalho de condição física e 

os alongamentos, aleatoriamente, o professor estagiário efetuava questões para aferir se o 

aluno tinha adquirido os conhecimentos dos conteúdos abordados na aula, fazendo também 

uma abordagem à próxima aula.  

 Já relativamente à dimensão gestão, Aranha (2004), defende que esta se refere à 

promoção de estruturas de organização, aos comportamentos do professor para que os alunos 

tenham uma capacidade de produção e envolvimento na tarefa, gerindo situações de 

aprendizagem, organização, de transição e dos comportamentos, comportamentos esses que 

o professor quer rentabilizar no tempo útil da aula, melhorando o nível de proficiência do 

aluno.  

 Tendo isto em conta, a intervenção pedagógica do professor estagiário na dimensão 

gestão, com vista à melhor organização possível, arranjou-se estratégias para que a turma 

fosse mobilizada o mais rapidamente possível, não perdendo tempo e logo focada na tarefa.  

 Assim sendo, até porque estava estipulado no regimento interno, os alunos tinham 

uma tolerância de cinco (5) minutos para estarem equipados e no local em que seria 

lecionada a aula, estes cinco (5) minutos coincidiam com o segundo toque, a partir daí o 

professor iniciava a aula.  
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 Para potenciar o tempo de aula e após a instrução, os alunos começavam o 

aquecimento, aquecimento esse que de forma predominante era dado por um aluno que 

praticava a modalidade como federado, neste momento o professor estagiário aproveitava 

para averiguar quais os alunos presentes e os que estavam a faltar, aumentando o tempo útil 

de aula, não efetuando a tradicional chamada.  

 As aulas foram, predominantemente, lecionadas em espaços partilhados, o que faz 

com que existam sempre barulhos de fundo, por vezes música, para tirar o melhor proveito 

tendo em conta o contexto, o professor estagiário utilizava uma voz “grossa” e projetando 

muito bem a voz, em momentos, reunia os alunos e explicava as situações pretendidas, 

verificando se os alunos tinham dúvidas. O sinal sonoro podia ter sido utilizado, mas nunca 

foi constatada a sua necessidade e utilidade.  

 No que concerne à organização dos exercícios, foi tido o cuidado de cada aluno ter o 

máximo de tempo possível de empenhamento motor, tentando reduzir o tempo de espera 

garantindo que a tarefa fosse executada. Para que isto fosse possível, tentou-se não realizar 

muitos exercícios analíticos, potencializando os jogos reduzidos, garantido assim a atividade 

motora dos alunos. Aqui, o posicionamento do professor estagiário era fundamental, tendo 

de estar sempre de frente para todos os alunos, circulando e usando a estratégia de estar 

presente de um lado, mas observando o lado oposto, isto para que com a sua presença física 

fosse imposta a dinâmica e respeito necessário naquela zona, mas com o seu olhar e 

consequente chamada de atenção, se necessário, para o lado oposto, controlasse toda a turma.  

 Os alunos que por alguma razão não estivessem a fazer a aula, ajudavam com o 

material, tarefas de arbitragem, tendo assim uma participação ativa na aula, aqui estavam 

incluídos os alunos com atestado médico que pudessem colaborar. Desde a primeira aula, 

foi sempre promovida uma cooperação por parte dos alunos na montagem e desmontagem 

do material, reduzindo assim os tempos de transição e consequente aproveitamento da aula. 

A partir de certa altura do ano letivo, a iniciativa já partia dos alunos, o que revelava um 

comportamento trabalhado e que tinha sido incutido com sucesso. 

 No que diz respeito à dimensão da disciplina, Aranha (2004), afirma que esta se 

refere à promoção de comportamentos apropriados e aos comportamentos do professor para 

mudar as condutas menos próprias para condutas apropriadas, sendo as destrezas técnicas 

que fazem parte do reportório do professor para diminuir e modificar esses comportamentos, 

e promover os comportamentos apropriados.  
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 Para ter a intervenção pedagógica mais adequada nesta dimensão foi necessário 

proceder à leitura do regulamento interno da escola, assim como ao regimento interno da 

EF, tendo um constante diálogo com o orientador cooperante para ter o maior conhecimento 

possível sobre a postura a adotar consoante a situação, assim, se surgisse e quando surgisse, 

o professor estagiário já saberia qual o comportamento e as medidas a adotar.  

 Tendo em conta que o professor estagiário foi o professor titular desde o início do 

ano letivo, tornou-se mais simples de incutir os comportamentos mais desejados, pois apesar 

de saberem do estágio, sabiam também que o professor estagiário era a máxima autoridade 

naquele contexto, respeitando-o.  

 Como já referido anteriormente, esta era uma turma com comportamentos 

excecionais, não havendo a necessidade de se impor de forma mais clara. Aqui contribuiu, 

o facto desta turma, para além de ser de secundário, ser composta na sua maioria por 

raparigas, onde normalmente os comportamentos tendem a ser mais adequados. Outro dos 

fatores que contribuiu para que não houvessem comportamentos desviantes, foi o facto de 

os alunos estarem sempre à vontade para expressarem os seus problemas e frustrações 

individualmente, onde já se sabia previamente se o aluno estava mais exposto ou não, a ter 

os comportamentos desviantes, prevenindo desta forma essa eventualidade.  

 Ainda nesta dimensão, uma estratégia que contribui para o sucesso na gestão desta, 

foi o de por vezes serem ignorados comportamentos desviantes e se encontrar o equilíbrio 

para cada situação. Tínhamos o caso de um aluno que começou o ano, não a ter 

comportamentos desviantes, mas que não tinha um controlo sobre a sua energia, onde por 

vezes optamos por ignorar, outras por chamar a atenção perante a turma, mas quando 

pretendíamos ser mais duros, tínhamos uma conversa particular. Esta estratégia fez com que 

o aluno acabasse o ano letivo mais consciente e com maior controlo dos seus 

comportamentos.  

 Por último, mas não menos importante, a dimensão clima, onde Aranha (2004), 

defende que o ambiente deve ser caloroso e humano, refere-se também as relações humanas, 

criando um clima de aula positivo, interagindo constantemente com os alunos e os 

entusiasmando na sua evolução, são todos os comportamentos e destrezas técnicas que o 

professor possui para conseguir um clima educacional agradável e positivo.  

  Desde o início do ano letivo, o professor estagiário tentou incutir valores, valores 

esses que contribuiriam para o clima da aula, tais como, o respeito, a cooperação, entreajuda, 
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dedicação, entre outros, não só para com o professor, mas principalmente para com os 

colegas de turma. Estes valores, juntando à atitude divertida do professor com os alunos, fez 

florescer um sentimento de confiança e amizade dos alunos para com o professor, tendo 

sempre consciência da posição de cada um.  

 Fazendeiro (2010) defende que “a motivação e a afetividade têm um papel 

fundamental no processo de aprendizagem, pois além de contribuírem para o bem-estar 

psíquico de educadores e educandos, propiciam um clima favorável para a relação de 

aprendizagem.” 

 Esta foi a dimensão que provavelmente foi dada mais importância, pois sabia-se que 

se o clima de aula fosse positivo, para além de estarmos a proporcionar o bem-estar, quer 

para os alunos, quer para o professor, estávamos a potenciar o processo de ensino-

aprendizagem. Ao ser controlada muito bem esta dimensão, seria mais simples fazer com 

que os alunos aceitassem as outras dimensões, aceitando a forma de instruir, a forma de gerir 

e a forma de disciplinar, algo que se verificou durante todo o ano letivo.  

  Facto de o professor estagiário ter a capacidade de os ouvir, diferenciá-los e 

sobretudo compreende-los foi fundamental para todo o processo da intervenção pedagógica, 

pois sabia-se que podia ser dada toda a liberdade e quando se impusesse eles acatariam de 

forma calma e respeitando. Na última aula do ano letivo, foi solicitado aos alunos que 

escrevessem num papel uma avaliação acerca do professor, onde uma das características 

mais mencionadas foi a capacidade de compreensão do professor para com os alunos, a sua 

atitude divertida e como ponto menos positivo da perspetiva dos alunos foi que, quando o 

professor queria ser mau, conseguia ser muito mau, sendo que os alunos dizem isto porque 

o professor estagiário, quando achava que era necessário, acabava com a sua postura mais 

descontraída e divertida, adotando uma mais séria e autoritária para que fossem evitados os 

comportamentos desviantes.  

4.8  Estilos de Ensino 

 O nosso estilo de ensino pode e deve variar consoante os alunos que temos, da 

matéria que vamos abordar e dos objetivos que temos. Tendo isto em conta, devemos adotar 

o estilo de ensino em consoante o contexto que nos envolve, considerando a estratégia que 

definimos e dos objetivos que queremos atingir, devendo existir congruência entre intenção 

e ação.  
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 Simões (2013) citando Mosston (1984) e Ashworth (1984), enumeram os seguintes 

fatores que têm influência na congruência, como por exemplo, a organização da turma, a 

organização da matéria, tempo na tarefa, disciplina, gestão e feedback. Para que isto se 

conjugue, temos de ter o máximo de informação possível, delineando desde o princípio qual 

o estilo de ensino a adotar para esses alunos e para a determinada matéria. Apesar de 

definirmos no início, podemos, se acharmos o melhor, alterar para outro estilo de ensino que 

se ache mais adequado.  

 Segundo Aranha (2005), os estilos de ensino proporcionam “diferentes níveis de 

autonomia (independência) em cada canal de desenvolvimento, sendo necessário uma 

avaliação prévia dos objetivos que se pretendem alcançar, de modo a que a escolha (decisão) 

do estilo de ensino seja a mais apropriada”. 

 Desta forma, Mosston (1984), e Ashworth (1994, citados por Simões, 2014) 

enumeram os diferentes estilos de ensino: A – Estilo de ensino por comando; B – Estilo de 

ensino por tarefa; C – Estilo de ensino recíproco; D – Estilo de ensino por autoavaliação; E 

– Estilo de ensino inclusivo. Passando a barreira da descoberta cognitiva, deparamo-nos com 

os restantes estilos de ensino: F – Estilo por descoberta guiada; H – Estilo de ensino 

divergente; I – Estilo programa individual; J – Estilo iniciativa do aluno; K – Estilo 

autoensino. 

 Tendo em conta os mais variados estilos de ensino, optamos por vários estilos, 

adotando aquele que mais se adaptava ao objetivo, aos alunos, ao contexto e ao momento. 

Existem variados estilos de ensino, nenhum que seja perfeito, mas sim aquele que se adequa 

melhor a uma determinada situação e que é mais simples de impor nessa mesma situação e 

outro que podemos querer impor, mas que pode ser mais complicado. De forma a potenciar 

o processo de ensino-aprendizagem, optamos por diversificar os estilos de ensino consoante 

a situação.  

 Contudo, houve um estilo de ensino que usamos de forma mais predominante, que 

foi o estilo de descoberta guiada, permitindo aos alunos explorar as tarefas e descobrir as 

suas capacidades e potencialidades, procurando as soluções mais adequadas aos problemas 

encontrados, isto claro, de forma gradual e autónoma, sempre sobre o olhar atento do 

docente, para que este efetue as correções necessárias, colocando alguma responsabilidade 

da aprendizagem no aluno. Este estilo de ensino foi o predominantemente adotado, visto esta 

ser uma turma responsável, já de secundário, com muita maturidade 
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 Já quando queríamos utilizar a individualização do ensino, usamos o estilo de ensino 

inclusivo, estilo de ensino esse que dá a possibilidade de existirem vários níveis de ensino 

no mesmo plano de aula e nas respetivas tarefas, visando atingir os objetivos individuais de 

cada aluno.  

 Concluindo, devemos encontrar o equilíbrio nos mais variados estilos de ensino, 

tentando adotar sempre o que mais se ajusta ao contexto e situação em que se encontra, tendo 

a consciência do que queremos atingir, não se cingindo apenas a um estilo de ensino.  

4.9  Avaliação 

 Aranha (2004) defende que a avaliação é a recolha de informações para obter um 

correto desempenho, regulando todo o processo de ensino-aprendizagem.  

 Segundo Januário (1984) o processo de avaliação em contexto pedagógico apresenta 

várias funções, devendo ser encarado como um controlo do processo de E-A da EF, 

avaliando as evoluções na aprendizagem dos alunos, como da intervenção pedagógica do 

professor.  

 “É, hoje, clara para todos os professores a necessidade de utilizar a avaliação como 

suporte de todas as decisões que se tomam no âmbito do ensino e da aprendizagem dos 

alunos” (Araújo, 2007). 

 Desta forma, a avaliação está incluída no processo de ensino-aprendizagem, sendo 

necessário considerar os procedimentos, conteúdos da avaliação e a interpretação dos 

resultados para que a avaliação seja a mais eficaz e justa possível. 

 Já Perrenoud (1998, citado por Cardoso,2013) apresenta sete críticas ao processo de 

avaliação, não permitindo a inovação pedagógica:  

1- A avaliação consome grande parte da energia dos professores e dos alunos não 

deixando tempo para ocorrer inovações ao processo;  

2- A avaliação tende a proporcionar uma relação utilitarista com o conhecimento. 

Desta forma, os alunos trabalham pela e para a nota;  

3- A avaliação corrobora aquilo que deveria ser uma relação de desejável 

cooperação entre professor e aluno, transformando-a numa relação de força 

opondo professor e alunos;  

4- A realização de apreciações qualitativas tendo por base um padrão avaliativo, 

poderá favorecer a inibição do conhecimento;  
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5- O trabalho escolar tende a dar primazia a atividades fechadas e desgastadas não 

apelando à inovação dos processos;  

6- Com este tipo de avaliação o professor é quase que obrigado a optar pelos 

conhecimentos isolados em detrimento das competências fundamentais para o ser 

humano (raciocínio, comunicação, tomada de decisão);  

7- A avaliação apesar de parecer rigorosa, esconde em si uma grande arbitrariedade. 

 Esta é a parte negativa da avaliação e por vezes da importância exagerada que se dá 

a esta fase do processo ensino-aprendizagem, perdendo por vezes a possibilidade de inovar 

e melhorar todo este processo. Muitas vezes avaliamos consoante o que já está previamente 

definido, não individualizando e usando os mesmos critérios de êxito para todos, quando se 

calhar devíamos avaliar a evolução de cada aluno, olhando às capacidades e necessidades de 

cada aluno.  

 Aranha (2004) afirma que o processo de E-A é controlado pela avaliação diagnóstica, 

realizada no início da UD, da avaliação formativa, que decorre durante a lecionação da UD 

e da avaliação sumativa, normalmente efetuada na última aula da UD. A mesma autora 

defende que estas avaliações dão a possibilidade de ajustar os objetivos e estratégias, 

adequando o processo pedagógico às necessidades dos alunos, garantindo o sucesso da 

aprendizagem.  

 Este foi o processo adotado neste estágio pedagógico, tendo em conta que achamos 

ser a melhor forma de avaliarmos todo o processo, cada um com o seu momento, para tornar 

a avaliação mais eficaz e potenciando todo o processo de ensino-aprendizagem.  

 Na avaliação inicial, ou avaliação diagnóstica, Aranha (2004) afirma que o objetivo 

é identificar o nível e capacidade motor dos alunos, permitindo ajustar a UD, elaborada 

anteriormente, em função desta avaliação. Esta avaliação permite-nos aferir os alunos com 

maior ou menos grau de proficiência para determinada modalidade. Neste momento de 

recolha de dados tiramos as primeiras ilações de como os alunos se encontram, para depois 

ajustar a UD, em consonância com o PNEF, respeitando as matérias a abordar e os critérios 

que lá estão definidos.  

 A EBSSC não tem definido os critérios de êxito por ano escolar e modalidade, sendo 

que essa foi uma das sugestões por nós deixadas. Tendo isto em conta, os critérios adotados 

foram os do PNEF, sempre com a provação do orientador.  



 

 

53 
 

 O processo da avaliação diagnóstica foi aplicado na primeira aula de cada UD e já 

com os critérios de êxito bem definidos, critérios esses que se mantinham para o processo 

da avaliação sumativa para que este processo de avaliação fosse válido.  

 Para cada UD era criada uma tabela, com intervalo de três (3) valores, nesse intervalo 

estavam os critérios de êxito, onde depois acrescentávamos o nome do aluno, indicando a 

frente deste, os sinais de +,-,+-. Por exemplo, se os alunos realizavam a tarefa, o professor 

estagiário aferia se este cumpria com os requisitos do intervalo de 18-20, e se cumpria menos 

bem (-), mais ou menos bem (+-), ou se cumpria de forma positiva (+), fazendo desta forma 

a distinção dos alunos dentro do mesmo intervalo de valores. 

 Este método de avaliação pareceu o mais adequado, pois permitia verificar onde o 

aluno tinham as suas maiores lacunas, para além de poder mais simplesmente identificar a 

sua evolução.  

 Finalizado o processo de avaliação diagnóstica, avaliamos os resultados, mudando o 

que foi achado necessário mudar na UD, para que fosse tido uma melhor intervenção 

pedagógica. Todo este processo foi executado em consonância como orientador cooperante.  

 Já no que diz respeito à avaliação formativa, Aranha (2004) afirma que “é através 

desta avaliação que se devem retirar as informações que posteriormente vão permitir 

proceder à classificação de cada aluno nos três domínios de aprendizagem: socio-afetivo, 

cognitivo e psicomotor”.  

 O Departamento de Educação Física da Escola Básica e Secundária de Santa Cruz, 

tinha definido que o domínio atitudinal tinha uma percentagem de 30%, enquanto o 

psicocognitivo tinha de 10% e o psicomotor de 60%.  

 Neste processo de avaliação formativo, Pinto (2015) defende que no final de cada 

aula temos de conseguir responder a umas perguntas, sendo as seguintes: como avalia a aula? 

Os alunos aprenderam o que pretendia? A comunicação foi adequada? Como avalia os 

procedimentos em contexto de aula? A gestão do tempo e espaço foi adequada? Teve boa 

organização? Os alunos estiveram envolvidos na aula? O clima da aula foi positivo? Que 

mudaria?  

 Em praticamente todas as aulas, o professor estagiário procurava fazer questões aos 

alunos, para conseguir fazer a avaliação formativa e para responder às questões acima 

enunciadas, avaliando a aprendizagem dos alunos e para que tivesse uma melhor 

compreensão dos exercícios propostos. Estes foram registos sistemáticos e contínuos. Tudo 
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isto culminava, de forma diária, nos balanços efetuados acerca da aula lecionada, onde 

verificávamos a correção ou incorreção das decisões tomadas e analisando os seus fatores 

determinantes para o (in)sucesso da aula, identificando claramente as causas de sucesso e 

estratégias utilizadas adequadamente. Neste balanço, eram também apresentadas sugestões 

para a resolução de problemas enfrentados, estratégias de melhoria e apresentadas propostas 

de melhoria ou de manutenção das estratégias, metodologias, organização e instrução.  

 Tendo sempre em conta os critérios de avaliação, foi tida sempre em conta, a 

evolução individual do aluno, valorizando muito este aspeto. Este processo foi determinado 

entre o professor estagiário e o seu orientador cooperante.  

 Já no que ao último momento da avaliação diz respeito, a avaliação sumativa, Haydt 

(2000) afirma que “a avaliação sumativa visa classificar os discentes segundo os seus níveis 

de aproveitamento do processo de ensino-aprendizagem.” 

 Já Batalha (2004) afirma que este momento, permite fazer um balanço do 

aproveitamento do aluno, classificar e qualificar os resultados da aprendizagem.  Assim, a 

avaliação sumativa era realizada no final de cada UD, atribuindo uma classificação de 0 a 

20 valores. Esta avaliação sumativa era muito semelhante à avaliação diagnóstica, dando 

predominância ao contexto real da modalidade, permitindo assim comparar os resultados 

obtidos e aferindo a evolução de cada um dos alunos, atribuindo a nota final consoante o 

sucesso do processo de ensino-aprendizagem, analisando os objetivos propostos com os 

alcançados, mas não limitando a avaliação sumativa a apenas aquele momento de avaliação.  

 Luckesi (1978), Gimeno (1988), citados por Betti e Zuliani (2002), defendem que a 

avaliação é um dos momentos mais ingratos no processo ensino-aprendizagem, tendo 

informações e dados recolhidos, é considerado e definido como um juízo de valor. Os 

mesmos autores, afirmam que a atribuição de valores depende sempre do julgamento da 

qualidade do trabalho dos alunos. 

 Este processo de avaliação foi provavelmente o mais complicado do estágio 

pedagógico, pois a avaliação em EF é completamente diferente das outras disciplinas, não 

sendo possível mensurar o conhecimento adquirido pelo aluno somente por testes. Este 

processo por mais que se tente reduzir as variáveis, está sempre sujeito a que seja injusto, 

pese embora, não se tenha sentido injustiça em qualquer momento da avaliação.  
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5. Atividades de Integração no Meio 

 A Escola é mais que a relação professor-aluno, é um local onde é preciso toda uma 

conjugação de sinergias entre os mais variados intervenientes, professores, funcionários, 

alunos e pais, para que se proporcione o bom funcionamento escolar. Posto isto, e visto este 

ser o primeiro contacto no meio escolar, convém promover a integração no meio escolar e 

promover a relação entre todos os elementos do processo educativo. Para que isto possa 

acontecer, documentos como o estudo de turma deve ser tido em conta, conhecendo assim 

os alunos da melhor forma possível, tomar conhecimento do PEE para saber qual a missão 

da escola, promover eventos para unir os membros do processo educativo, professores, pais, 

alunos, funcionários e demais intervenientes na comunidade escolar.  

5.1  Estudo de turma 

5.1.1 Enquadramento 

Um conjunto de alunos constitui uma turma, onde formam um grupo através de cada 

individualidade, pela sua personalidade, identidade, destreza motora, estilo de vida, e que 

faz resultar em diferentes níveis de performance, culturas, crenças e valores. 

O estudo refere-se à turma do 11º C da Escola Básica e Secundária Santa Cruz, do 

ano letivo 2017/2018, que resultou numa mais-valia para adequar o processo de ensino-

aprendizagem, uma vez que permitiu conhecer de forma mais profunda a turma que vou 

lecionei ao longo do ano letivo. 

O objetivo de um estudo é “explorar, descrever, explicar, avaliar e/ou transformar” 

(Gomez, Flores & Jimenez, cit. Por Araújo, Pinto, Lopes, Nogueira, Pinto,2008). 

 O principal objetivo deste Estudo de Turma foi passar a conhecer o melhor possível 

a turma e cada aluno, tomando conhecimento de informações específicas de cada aluno, para 

que o professor possa adotar as melhores estratégias no seu processo de enino-aprendizagem. 

Serve também para registar potencialidades e limitações nos alunos, assim para ajudar a 

identificar casos problemáticos e situações de risco.   

 Este documento ajuda a chegar de uma forma mais específica e personalizada à turma 

e a cada aluno, otimizando a prática pedagógica e o processo ensino-aprendizagem.  

 O Orientador Cooperante esteve ao corrente deste processo que foi iniciado logo no 

início do ano letivo e que teve influência no planeamento anual.  
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5.1.2 Objetivos 

5.1.2.1 Objetivos gerais 

• Obter um conhecimento detalhado e pormenorizado da turma e de cada 

aluno, no sentido de contribuir para um acompanhamento mais eficaz 

por parte do Professor; 

• Adequar a intervenção pedagógica à turma em questão; 

• No estudo de caso, pretende-se compreender o “como” e o “porquê” da 

aluna apresentar índices motivacionais baixos em relação ao resto da 

turma, definindo objetivos e estratégias; 

• Ajustar a intervenção, consoante as conclusões pedagógicas do estudo. 

 

5.1.2.2 Objetivos específicos  

• Conhecer o aluno e os seus hábitos de vida, no que respeita à ocupação 

dos tempos livres, saúde (doença e lesões), desporto federado/escolar, 

hábitos alimentares e questões relacionadas com a disciplina de 

Educação Física; 

• Através da avaliação diagnóstica, estabelecer a natureza, a amplitude e 

as implicações dos fatores que causam a dificuldade ou uma 

inadaptação, para se tomar uma decisão remediativa; 

• Através do estudo de caso, identificar as causas do comportamento 

manifestado pela aluna em estudo, procurando compreender e encontrar 

a justificação para as ocorrências identificadas; 

• Definir objetivos e estratégias de intervenção para a aluna em estudo 

consoante o problema identificado; 

• Definir estratégias de atuação como meio de ajustar a intervenção 

didático- pedagógica à turma e aos diferentes casos através das 

conclusões pedagógicas; 

• Compreender as suas motivações relativamente a escola e a sua 

aprendizagem; 

• Que tipo de atividades extracurriculares possuem os alunos. 
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5.1.3 Metodologia 

Participantes 

 Os participantes deste estudo foram os alunos da turma do 11º C da Escola Básica e 

Secundária Santa Cruz no ano letivo 2017/2018, que é constituída por dezasseis (16) alunos, 

sendo que treze (13) do género feminino e três (3) do género masculino. A turma formada 

por alunos nascidos nos anos 2000 e 2001, sendo que cinco (5) do ano 2000 e onze (11) do 

ano de 2001. 

Instrumentos/Procedimentos 

 A elaboração deste estudo teve início desde a primeira aula do ano letivo, onde 

começamos por pesquisar qual o instrumento a utilizar, a sua entrega aos alunos no dia 16 

de Outubro para preencherem e entregarem até dia 20 de Outubro. Todos os instrumentos 

que foram implementados e analisados, foram aprovados e apresentados ao Professor 

Cooperante. 

 Os procedimentos compreenderam sete (7) fases distintas, são elas: identificação do 

problema; elaboração dos instrumentos; aplicação dos instrumentos, análise dos resultados; 

apresentação dos mesmos; conclusões pedagógicas e definição de estratégias perante as 

conclusões pedagógicas. 

 A estrutura da ficha tem como objetivo a recolha de informações rápidas e pertinentes 

que nos ajudassem a entender de uma melhor forma os alunos. 

 Tendo em conta o tipo de informações pretendidas recolher, foi optado por adotar 

um questionário basicamente de respostas fechadas, que pressupõe os alunos escolherem 

uma resposta, entre as alternativas colocadas, escolhendo a que mais se adequa. 

 Todos os dados obtidos foram tratados no Microsoft Office Word 2016 e Microsoft 

Office Excel 2016.  

5.1.4 Apresentação e análise dos resultados 

5.1.4.1 Viagem casa-escola 

 Dos dezasseis alunos que formam a turma, sete (43,75%), afirmaram que o meio de 

transporte que utilizam para vir de casa a Escola, é o carro, outros sete (43,75%), deslocam-

se para a Escola de transporte público, e dois (12,5%) deslocam-se a pé. 
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 Oito alunos (50%) demoram entre 1 a 10 minutos para chegarem a Escola, enquanto 

os outros 8 (50%) demoram entre 10 e 20 minutos para fazerem a sua deslocação para as 

aulas. 

 Através destes dados pretendia-se verificar a forma como o aluno se deslocava para 

a escola e se a duração dessa viagem poderia estar relacionada com algum cansaço/desgaste 

físico manifestado nas aulas de Educação Física. Uma vez que não há nenhuma situação 

alarmante, entendo que neste capítulo não há necessidade de adaptar ou adequar a 

intensidade dos exercícios devido ao percurso que fazem para a escola. 

 Os alunos que se deslocam a pé para a escola, fazem-no entre 1-10 minutos e uma 

vez que a aula de Educação Física, quer à quarta-feira, quer à sexta-feira, são logo ao 

primeiro tempo, e estando chuva poderia levar ao atraso, mas foi uma situação que não se 

verificou. O facto de as aulas serem logo ao primeiro tempo poderia levar também a 

justificações de atraso por causa do trânsito, onde devemos dar uma benesse se acontecer 

uma ou duas vezes ao longo de um período.   

5.1.4.2 Saúde 

 Cerca de 37,5% da turma tem problemas de saúde, sendo seis alunos, e onde apesar 

de não serem patologias graves devemos ter sempre em conta, e os outros dez (62,5%) alunos 

afirmam não terem qualquer problema de saúde. Dos alunos que têm algum problema de 

saúde, é de registar a asma e a bronquite, dores nos joelhos e nas costas. Foi-lhes perguntado 

se era necessário ser tida alguma atenção especial para com eles, ao qual todos responderam 

que não era preciso, mas em que foram deixados à vontade para que quando tivessem alguma 

dor ou sintoma comunicassem de forma a gerir o processo da melhor forma possível e sem 

que eles saíssem prejudicados, sendo que isto se aplica a todos os alunos que possam ter 

algum tipo de mazela em algum momento. Nove (56,25%) alunos já tiveram algumas lesões, 

nas quais, rotura muscular e entorse, lesões estas que levam o seu tempo a sarar mas que não 

é necessário termos atenção mais cuidada nas aulas mas que podemos prevenir com bons 

aquecimentos.  

Assim sendo e desta forma não teremos que fazer qualquer adaptação para os alunos 

poderem ter o máximo de empenhamento motor. 
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5.1.4.3 Hábitos alimentares 

 A Associação Portuguesa de Nutricionistas (2011), afirma que se deve procurar fazer 

entre cinco e seis refeições por dia e não ficar mais de três horas e trinta minutos sem comer. 

Existem estudos que afirmam que o facto de concentrarmos a mesma quantidade de comida 

em apenas duas ou três refeições por dia pode induzir e levar a situações de excesso de peso.  

 Nove alunos (56,25%) fazem quatro refeições por dia, o que segundo a bibliografia 

utilizada neste estudo, não é o número de vezes ideal mas anda lá perto, mas onde podemos 

recomendar a estes alunos fazerem mais uma refeição de forma a atingir o recomendado pela 

APN. Podemos constatar ainda que seis alunos (37,5%) fazem cinco refeições e um aluno 

faz mais de seis refeições, estes alunos já seguem as recomendações da APN e devem ser 

motivados a manter este hábito.  

 Segundo a Fundação Portuguesa de Cardiologia (s.d.) “o pequeno-almoço é uma das 

refeições mais importantes e que deve ser rico em nutrientes para começar o dia com energia 

e vitalidade. Ainda assim, apesar dessa ideia já ser transmitida desde longa data, muitas 

crianças e adolescentes vão para a escola sem tomar o pequeno-almoço. De acordo com 

dados estatísticos, uma em cada cinco crianças vão para a escola sem tomar o pequeno-

almoço. Muitos apontam a falta de tempo e a falta de apetite matinal como principais motivos 

para saltar esta refeição, e há ainda quem defenda que não identificam a importância da 

realização do pequeno-almoço.”. 

 Catorze alunos (87,5%) tomam o pequeno-almoço antes de vir para a escola e que 

dois alunos (12,5%) não o tomam. O motivo apresentado pelos alunos que não tomam o 

pequeno-almoço é devido a má disposição, sendo que lhes foi recomendado comerem 

qualquer coisa, por exemplo banana, em qualquer dia, mas principalmente nos dias em que 

têm educação física. 

5.1.4.4 Ocupação dos tempos livres 

 As duas atividades que os alunos mais usam são o ler com 37,5% e o passear/sair 

com os amigos com 43,75%, com o terceiro lugar a ser repartido pelo hábito da atividade 

física, ver TV e estar no computador, onde todos têm 25%.  

 O facto de em 100%, apenas 12,5% dos alunos fazerem atividade física como uma 

ocupação do tempo livre, é um indicador muito preocupante, e devemos incidir sobre o 
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mesmo como professores de educação física, tentando que os alunos optem por fazer uma 

atividade física mais regular de forma a não ficarem com hábitos de vida sedentários. 

5.1.4.5 Prática desportiva 

 Relativamente à prática desportiva, a nível federado, 25% dos alunos têm uma 

participação ativa e regular, sendo que dois jogam futebol, uma aluna pratica voleibol e outra 

dança. Um aluno participa no desporto escolar e na modalidade de badminton.  Tentaremos 

recomendar a estes alunos que tenham uma participação no desporto escolar, pois é em 

horário diurno e não precisam de fazer deslocações, pois já se encontram na escola.  

 Segundo Tenório, Barros, Tassitano, Bezerra e Hallal (2010) há evidências que a 

prática de atividade física na idade adolescente, está associada à prática de atividade física 

na idade adulta.  

 Através dos resultados e da identificação das modalidades que os alunos praticam, 

procuramos definir estratégias que ajudassem no processo ensino-aprendizagem, 

nomeadamente, na utilização destes como agentes de ensino aquando da demonstração dos 

gestos técnicos e explicação da dinâmica dos exercícios, como também, na ajuda aos colegas 

que têm mais dificuldades na modalidade. 

5.1.4.6 Disciplina de Educação Física 

 A tendência de gosto dos alunos vai para o voleibol com 27%, seguido do badminton 

com 21,6% e em terceiro lugar o futebol e basquetebol com 18,9%. Abordamos todas estas 

modalidades e foi fácil de motivar os alunos. As modalidades que os alunos menos gostam, 

podemos constatar que a ginástica com 36% é a que está à frente, seguida do atletismo com 

27% e com natação no terceiro lugar com 12%. Destas disciplinas abordamos a natação que 

correu bem e fomos encontrando estratégias de motivação para retirar o melhor dos alunos. 

5.1.5 Estratégias de intervenção 

• Aumentar os níveis de atenção dos alunos aquando da instrução através da identificação e 

separação dos elementos mais desestabilizadores, questionamento organizado e dirigido 

sobre o objetivo da aula e as suas componentes, como também, uma intervenção disciplinar 

aos alunos que apresentam comportamentos desviantes. 

• Adequar os conteúdos aos alunos que apresentam patologias que necessitam de uma 

intervenção mais cuidada.  
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• Elucidar os alunos e, se necessário, os encarregados de educação, da importância de fazer 

cinco a seis refeições por dia, como também, a importância do pequeno-almoço e o impacto 

e/ou consequências negativas que a sua ausência poderá originar. Após transmitir a 

informação, verificar se há uma mudança nos hábitos alimentares dos alunos que indicaram 

que não tomavam o pequeno-almoço. Caso não haja uma mudança, irei contatar os 

encarregados de educação. 

• Para os alunos que ocupam os seus tempos livres com atividades sedentárias, incentivá-los 

a adotar hábitos de vida saudáveis e a participar nas atividades desportivas da escola. 

• Aos alunos que praticam a nível federado uma das modalidades que vamos abordar ao 

longo do ano letivo, utilizá-los como agentes de ensino aquando da demonstração do gesto 

técnico e explicação dos exercícios. Para além disso, apelar que estes ajudem os colegas que 

têm mais dificuldades, procurando com isso que estes ponham em prática um dos valores da 

disciplina, a entreajuda. 

• Aos que não praticam desporto federado e escolar, incentivá-los a participar nas atividades 

organizadas pelo Departamento de Educação Física e nos clubes desportivos escolares que 

utilizam as instalações da escola. 

• Nas modalidades que os alunos menos gostam, aplicar, sempre que seja pertinente, jogos 

lúdicos que vão ao encontro do objetivo específico da aula, procurando que estes tenham 

sucesso nas tarefas solicitadas. Com isto, procurarei que estes aumentem os níveis 

motivacionais nas modalidades que menos gostam e, desta forma, estarão mais predispostos 

a desempenhar tarefas mais complexas. 

• Aos alunos que indicaram que não gostam da disciplina de Educação Física, intervir 

estrategicamente, tendo como referência as modalidades que indicaram que mais gostam, de 

forma a contrariar esta situação e aumentar os índices motivacionais, de modo a adquirirem 

o gosto pela disciplina. 

• Estimular o comportamento destes, através de feedbacks positivos, mantendo os níveis de 

motivação e empenho dos alunos em causa elevado. 

 Estas estratégias foram adotadas para que fosse possível retirar o melhor dos alunos 

e podemos considerar que foi alcançado, pois as notas foram muito positivas ao longo do 

ano letivo.  
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5.2  Estudo de caso 

 Segundo Yin (1994), um estudo de caso, é um plano de investigação que tem em 

vista a compreensão de determinados fenómenos, podendo ser utilizado nas várias ciências 

sociais, nomeadamente na Educação e que pode ter diversos objetivos de estudo, como por 

exemplo um indivíduo ou grupo de indivíduos. 

 Yin (1994 cit. por Araújo et al. 2008) reconhece que o estudo de caso é a metodologia 

mais adequada quando pretendemos compreender o “como” e o “porquê” de um 

determinado fenómeno ou situação particular. Para o autor, o estudo tem como objetivo a 

exploração, a explicação e a compreensão deste fenómeno. 

 Segundo Ponte (2006), um estudo de caso “é uma investigação que se assume como 

particularística, isto é, que se debruça deliberadamente sobre uma situação específica que se 

supõe ser única ou especial, pelo menos em certos aspetos, procurando descobrir o que nela 

há de mais essencial e caraterístico e, desse modo, contribuir para a compreensão global de 

um certo fenómeno de interesse”. 

 Nesta perspetiva, e com o apoio da bibliografia consultada, o estudo de caso 

debruçou-se sobre uma aluna, que foi escolhida devido aos baixos índices motivacionais 

para as aulas de Educação Física, interferindo de forma direta no seu empenhamento nas 

tarefas solicitadas. A identificação do caso surgiu após análise dos comportamentos 

manifestados pela aluna durante o primeiro mês de aulas, após uma abordagem direta a aluna 

no fim de uma das aulas e após a recolha da ficha visto ter sido a única aluna a dizer que não 

gostava de Educação Física. 

 Pretende-se com este estudo relatar a aluna que apresenta níveis motivacionais 

inferiores ao resto da turma, caracterizando o seu comportamento na disciplina, delineando 

objetivos e estratégias de intervenção para ambos. 

5.2.1 Identificação do caso 

 “Ao escolher o “caso” o investigador estabelece um fio condutor lógico e racional 

que guiará todo o processo de recolha de dados” (Creswell, 1994 cit. por Araújo et al., 2008 

s.p.). 

 Nessa perspetiva e de forma a conhecer-se melhor os alunos, no início do ano letivo, 

aplicou-se a Ficha individual do aluno com o intuito de realizar um diagnóstico individual, 

bem como compreender as suas motivações nas aulas de Educação Física. Desta ficha, 
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retirou-se um conjunto de características que definiam cada um dos alunos ao nível das suas 

motivações na disciplina. 

 Segundo Yin e Roberto (2001), o estudo de caso é uma estratégia de pesquisa, 

compreende um método que abrange tudo com a lógica de planeamento incorporando 

abordagens específicas da recolha de dados e da sua análise. 

 Para além dos dados recolhidos através da ficha individual, foi analisado as 

competências da aluna ao longo das aulas do 1º período, onde retiramos diversas notas que 

se considera fundamentais para um conhecimento mais preciso de cada aluno. 

 Após a identificação da aluna fizemos uma abordagem, através de uma entrevista que 

continha algumas questões que nos guiaram sobre assuntos relacionados com os seus 

comportamentos, a disciplina de Educação Física e as suas motivações nesta. A entrevista 

foi realizada após uma das aulas. Procuramos colocar a aluna à vontade num ambiente 

descontraído, procurando com isso que fosse o mais sincero possível, garantindo que só a 

queria ajudar. 

 Com estes dados, pudemos efetuar uma caracterização, em traços gerais, da aluna 

envolvida neste estudo e também será apresentado os objetivos e estratégias de intervenção 

para a aluna. 

5.2.2 Conclusões pedagógicas 

 A aluna apresenta uma falta de gosto pela Educação Física, pese embora seja assídua 

e pontual. Ela julga não ter a capacidade suficiente para fazer o que lhe é pedido, sendo que 

desta forma nós associamos a falta de gosto pela Educação Física com o insucesso que ela 

pode ter nas diversas modalidades, sendo que a sua motivação está relacionada com o 

sucesso nas tarefas desempenhadas.  

Para além disso, constatamos que a aluna apresentava níveis de coordenação motora muito 

baixos em relação ao resto da turma, potenciando assim, o seu insucesso. O facto de a aluna 

não conseguir realizar as tarefas com sucesso levava, muitas vezes, a atitudes de frustração.  

 Por último, conseguimos verificar que ao longo das aulas e em situações informais, 

a aluna era bastante calma, mas pouco recetiva a conversas com o professor e colegas de 

turma, fruto da sua timidez e insegurança. A aluna demonstrou também bons conhecimentos 

básicos em relação à disciplina de Educação Física. 
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5.2.3 Objetivos para a aluna 

• Potencializar o seu sucesso nas tarefas realizadas ao longo das aulas de Educação Física; 

• Aumentar os índices motivacionais para a prática nas aulas; 

• Adquirir um maior gosto pela disciplina de Educação Física. 

5.2.4 Intervenção pedagógica 

 Após a análise efetuada às principais características pessoais da aluna e as suas 

motivações para as aulas de Educação Física, passámos à fase de execução, onde iremos 

procurar provocar mudanças de atitude e de comportamentos na aula, de forma a potenciar 

o que ela já faz de bom e a melhorar o que ela faz de menos bom.  

 De forma a alcançar os objetivos para aluna foi necessário definir um conjunto de 

estratégias adequadas para tal, mas em consonância com o resto da turma. 

5.2.5 Estratégias de intervenção 

 De forma a atingir os objetivos delineados, debruçamo-nos nas características 

referidas na descrição. Tendo em conta a personalidade da aluna, a sua timidez e pouco 

conversadora, não só com o professor, mas também com os colegas, tentamos estabelecer 

uma relação mais próxima da aluna, tendo conversas informais, como usando uma 

intervenção sistemática e estratégica, estimulando o seu comportamento, elogiando e 

reforçando as suas ações positivas na tarefa, usando sempre um feedback motivacional, 

depois um corretivo, seguido de outro motivacional.  

 Outra estratégia passou por ter em conta as dificuldades e características da aluna nas 

tarefas solicitadas ao longo das aulas, ou seja, sempre que esta realizou a aula, procuramos 

adequar as tarefas às suas dificuldades, de modo a potenciar o sucesso da aluna. 

 Para além disso, através da ficha individual do aluno e de conversas informais, 

procuramos compreender quais as modalidades que a aluna se identificava mais, verificando 

que estas integravam os Jogos Desportivos Coletivos, sendo um fator extremamente 

benéfico, visto ajudar numa melhor inserção da aula no contexto e de ser muito mais fácil 

de a motivar.  

 No seguimento da estratégia anterior, ao longo das tarefas motoras realizadas pela 

aluna, foi procurado transmitir-se feedbacks e afetividade positiva, para que esta se sinta 
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valorizada nas suas ações. No entanto, aliamos aos feedbacks informações relevantes, que 

sirva para corrigir as ações que aluna realiza, ou seja, interviemos de forma estratégica na 

execução das tarefas da aluna, ajudando-a a eliminar os fatores perturbadores da eficácia. 

Apesar disso, tivemos em conta que se estivéssemos constantemente a transmitir feedbacks 

positivos, a aluna poderia, com o passar das aulas, desvalorizá-los, pelo que tivemos que 

dosear o processo. 

 Relativamente ao sucesso nas tarefas, e tendo em conta que a aluna apresentou uma 

taxa de insucesso elevada nestas, procuramos gerir da melhor forma esta situação, tentando 

colocá-la em grupos cujos alunos apresentem níveis de proficiência semelhante, procurando 

com isto criar e potenciar situações de sucesso para que a aluna se sentisse capaz, motivada 

e adquirisse o gosto pela disciplina. No entanto, com uma frequência menor procuramos 

inseri-la em grupos cujos alunos apresentavam níveis de proficiência superior de modo a 

aluna aproximar-se dos seus limites e não desvalorizar situações de sucesso. 

5.2.6 Considerações finais 

 A caracterização detalhada da turma foi fundamental para a preparação, gestão e 

operacionalização do processo ensino-aprendizagem dos alunos. Para além de serem 

preparadas estratégias melhores para a turma, com este estudo foi possível preparar 

estratégias individuais.  

 Com os questionários aplicados conseguimos reunir informações valiosas, sobre o 

estilo de vida dos alunos e definir a melhor abordagem para com estes consoante o seu estilo 

de vida.  

 No momento da escolha, selecionámos uma aluna que apesar de ser muito assídua e 

pontual, apresentava pouca motivação e pouca destreza motora. Assim, apesar do estudo ter 

sido direcionado para a aluna que apresentava índices motivacionais inferiores ao resto da 

turma, foi procurado definir estratégias de intervenção para outros casos que foram 

identificados. 

 As estratégias foram expressas ao Orientador Cooperante, para que estas pudessem 

ter maior sucesso, educando e rentabilizando o nível de prestação da aluna da melhor forma 

possível, ajustando o processo de ensino-aprendizagem à realidade em questão.  

 Foi possível constatar uma evolução nesta aluna durante o ano letivo. Pois, para além 

de manter a pontualidade e assiduidade, foi possível constatar o aumento da motivação e 
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empenho desta aluna nas aulas de Educação Física. O seu sucesso motor também foi alvo de 

uma boa evolução, estando este relacionado com o aumento da motivação e gosto pela 

Educação Física. 

 Os seus níveis de coordenação motora também sofreram uma evolução, com a aluna 

a mostrar uma maior destreza motora com o passar do ano letivo, alcançando mais facilmente 

o sucesso, o que levava a menos momentos de frustração.  

 A aluna continuou algo fechada, não mostrando muita evolução neste campo, mas 

onde foi possível, apesar de pouco conversadora, observar um número crescente de sorrisos, 

mais para com o professor do que para com o resto da turma, melhorando ligeiramente a sua 

timidez e insegurança.  

 Após a caracterização da aluna foram definidas estratégias e objetivos. Para a sua 

timidez e retração, foi adotada a estratégia de criar uma relação mais próxima, com conversas 

informais, adotando uma intervenção sistemática e estratégica, estimulando o seu bom 

comportamento, elogiar e reforçar as suas positivas ações na tarefa com um feedback 

motivacional, corretivo e outro motivacional.  

 Na conceção dos exercícios foi tido em conta a possibilidade de sucesso desta aluna 

para que o seu sucesso fosse potencializado e atingido. O facto de a aluna gostar de Jogos 

Desportivos Coletivos facilitou em grande parte, visto o planeamento incluir muitas 

modalidades coletivas e onde foi mais fácil a sua inserção e motivação.  

 Ao longo das tarefas motoras realizadas pela aluna procurou-se transmitir feedbacks 

e afetividade positiva para valorizar as suas ações. A aluna foi corrigida de forma muito 

calma e pacífica para que fossem eliminados os fatores perturbadores da eficácia. Tivemos 

o cuidado de não exagerar nos feedbacks positivos, pois, com o passar do tempo a aluna 

poderia os desvalorizar, o que não aconteceu, tendo este processo sido bem doseado.  

 A estratégia de a incluir em grupos de nível de proficiência semelhante também foi 

bem conseguida, pois desta forma foram criadas situações de sucesso para que a aluna se 

sentisse capaz, motivada e que ajudou a ganhar um maior gosto pela EF. A estratégia de a 

incluir, de forma pontual, em grupos de nível de proficiência superior também resultou, pois 

ajudou-a a aproximar e a ultrapassar os seus limites, a valorizar as situações de sucesso e a 

lidar de uma melhor forma com a frustração quando não atingia o sucesso da tarefa.  
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 Os objetivos delineados para esta aluna foram alcançados, pois conseguimos que ela 

aumentasse o seu sucesso nas tarefas realizadas, elevasse os índices motivacionais nas aulas 

e que ganhasse um maior gosto pela Educação Física.  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

69 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ATIVIDADES DE PATICIPAÇÃO NA VIDA DA ESCOLA 
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6. Atividades de Participação na Vida da Escola 

 Ao longo do ano letivo realizaram-se atividades na Escola organizadas pelo 

Departamento de Educação Física, nas quais foi prestado a colaboração do professor 

estagiário, de forma empenhada e responsável, para evoluir as suas competências dos mais 

diversos contextos escolares.  

 O PNEF orienta o professor na transmissão de conhecimentos sobre a saúde, aptidão 

física e as diferentes modalidades, tentando ir o máximo possível ao individual, de forma 

inclusiva (Jacinto et al.,2001). O mesmo autor afirma que um dos objetivos da EF é reforçar 

o gosto pela prática da atividade física regular e aprofundar a compreensão da sua 

importância como fator de saúde ao longo da vida.  

 Carvalho (2008,citado por Pinto 2015) acredita que as escolas são locais 

fundamentais para a implementação da atividade física, em que o professor de EF têm um 

papel determinante.  

 Segundo Barata (1997) as vantagens da atividade física podem desenvolver-se em 

duas vertentes: os ganhos em termos de saúde e os ganhos em termos de condição física.  

 As competências de gestão e organização de eventos foram as visadas e 

desenvolvidas por estas atividades na vida da escola, sempre ligada a atividade docente. 

Neste tipo de atividades o professor estagiário relaciona-se com muitos mais intervenientes 

do que o habitual, pois relaciona-se com vários professores de várias disciplinas, 

funcionários e os mais diversos alunos desde o 5ºano até ao 12ºano, onde os ajuda a ganhar 

um maior gosto pela atividade física e pelo desporto, assim como a sua interdisciplinaridade.  

 Assim sendo neste ponto serão apresentadas as atividades mais importantes 

realizadas no decorrer do ano letivo no âmbito do Estágio Pedagógico, descrevendo as 

funções, as aprendizagens e competências desenvolvidas.  

6.1  Modalidades do Desporto Escolar 

 No dia 28 de Setembro de 2017, o coordenador do Desporto Escolar organizou um 

conjunto de atividades distribuídas pelo pavilhão, de forma a divulgar as modalidades 
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disponibilizadas pela Escola no Desporto Escolar. Neste dia, os alunos durante o tempo de 

aula de Educação Física, e os alunos com autorização dos Encarregados de Educação podiam 

participar nas mais variadas modalidades, que incluíam, voleibol, basquetebol, badminton, 

futebol, ginástica aeróbica, boccia e ténis de mesa.  

 Todos os professores do departamento participaram na atividade, desde a montagem 

até a desmontagem, passando o professor estagiário pelo papel de ficar responsável por uma 

modalidade, no decorrer da atividade que se início u ás 9:00 e durou até ás 12:30, e pela sua 

dinamização. Num primeiro momento ficamos responsáveis pela dinamização e organização 

da modalidade de voleibol, sendo que num segundo momento passamos para a modalidade 

de futebol. Ambas as modalidades correram bem e perspetivamos um número razoável de 

inscrições nas respetivas modalidades.  

 A atividade teve uma grande afluência e por aí pudemos constatar o sucesso da 

atividade, que na minha opinião se deveria realizar pelo menos uma vez por período. Esta 

atividade permitiu que se ficasse a conhecer um pouco melhor o contexto do Desporto 

Escolar e o seu funcionamento, assim como o tipo de estratégias para se conseguir motivar 

os alunos a aderirem. 

6.2  Corrida Escola Santo Amaro 

 A corrida Escolar Santo Amaro, é uma corrida que se realiza todos os anos, onde 

fazemos a fase escola do corta-mato e a corrida em homenagem ao Santo da terra, sendo 

organizada pelo Departamento de Educação Física. Esta prova realizou-se no dia 5 de 

Janeiro de 2018, mas esteve prevista para 13 de Dezembro, tendo sido cancelada devido ás 

condições atmosféricas. Estavam inicialmente previstos 138 alunos, mas devido ás 

condicionantes que fomos encontrando e diversas alterações na prova, apenas participaram 

68 alunos, havendo participações em todos os escalões e em ambos os géneros, com maior 

participação nos escalões mais jovens.  

 Inicialmente estava previsto o professor estagiário ficar a colaborar com o orientador 

nas tarefas designadas, que seria ficar no secretariado dos juvenis a dar os números e a 

confirmar as presenças dos alunos participantes, mas visto ter faltado um professor, Miguel 

Mendes, foi indicado que o professor estagiário assumisse as funções dele, fazendo o 

secretariado do escalão de Juniores/Séniores e ficar num posto de controlo. Fizemos então o 

secretariado dos alunos na escola, sendo que depois fomos todos juntos para o local de início 

da prova, controlando os alunos no percurso. Breves momentos antes da prova ter início, o 
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professor estagiário dirigiu-se para o posto de controlo, onde ficou a aguardar por um 

telefonema para poder dar indicação ao polícia que lá se encontrava para fechar o trânsito.  

 Foi uma participação que correu bem, assim como a prova, as instruções que foram 

dadas foram fundamentais para que se pudesse desempenhar bem o papel. Esta atividade 

permitiu se ter uma melhor noção do que é planear e gerir uma atividade de maior escala, 

com uma importância maior á segurança, visto a atividade se realizar fora da escola.  

 O facto desta atividade se realizar fora da escola e com um número considerável de 

alunos das mais diversas idades, faz com que a segurança seja fundamental, não só a 

segurança durante a prova, como da deslocação dos alunos da escola para o local da prova, 

assim como o regresso destes á escola. Para tal o planeamento e conjugação de sinergias 

com a polícia e bombeiros é fundamental para que se interrompa as estradas e para que se 

possa ter pronto socorro. 

6.3  Mega Sprint 

6.1.1. Fase turma 

 Esta atividade é realizada todos os anos na Escola, começando numa prima fase, que 

é a fase turma, depois evoluindo para a fase Escola e por aí diante. Nesta semana de 22 de 

Janeiro a 26 de Janeiro, montamos o material necessário no pavilhão logo no primeiro tempo 

da manhã e ficando até ao último tempo do dia.  

 Todos os professores do Departamento de Educação Física colaboram, sendo que 

cada um é responsável por fazer a avaliação ás suas turmas de forma a apurar os 3 melhores 

alunos de cada turma para a fase Escola.  

 Nesta fase as funções do professor estagiário, para além de fazer avaliação á sua 

turma e apurar os 3 melhores, foi de colaborar a montar o material na terça, quarta e sexta.    

 Esta fase correu muito bem, pois atingimos os objetivos, e sem nada a apontar no que 

a falhas diz respeito, tendo a melhor organização que o contexto permitia.   

6.1.2. Fase Escola 

 Esta atividade é realizada todos os anos na Escola, começando numa prima fase, que 

é a fase turma, depois evoluindo para a fase Escola, que se realizou no dia 9 de Fevereiro de 

2018. O dia começou com a montagem de todo o material para as 3 provas do Mega-Sprint, 

ás 8:00 da manhã, isto para as provas começarem ás 9:30.  
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 Apenas 5 professores do Departamento de Educação Física colaboraram na 

montagem do material, sendo que o professor estagiário esteve a colaborar na montagem das 

3 estações.  

 Na preparação da prova ficou definido que o professor estagiário iria ficar com o 

orientador e o professor Décio, no penta salto, ficando com a tarefa mais especifica de ir 

apontando os resultados e no fim determinar a classificação do penta salto de todos os 

escalões para apurar os 3 alunos por escalão e género que irão representar a escola na fase 

Regional.  

 Esta fase correu muito bem, pois atingimos os objetivos, e sem nada a apontar no que 

a falhas diz respeito, tendo a melhor organização que o contexto permite, pese embora tenha 

levado mais tempo que o idealizado, o que já nos levou a determinar que para o próximo ano 

letivo a atividade tem de começar mais cedo, tal como a disposição das estações terem de 

ficar ligeiramente diferentes de forma a aumentar a eficácia do tempo de transição.   

6.4  2º Período – último dia de aulas 

 No dia 23 de Março de 2018, último dia de aulas do 2º Período, uma turma do colega 

de Educação Física organizou uma atividade, onde se podia praticar voleibol, badminton, 

ténis de mesa, futsal, onde participavam os alunos que assim o quisessem, estando em tempo 

de aula de Educação Física, ou os que fossem dispensados pelos professores das outras 

disciplinas.  

 Foi pedida a colaboração dos professores de EF para ficarem a supervisionar a 

modalidade que lhes fosse destinada. Ao o professor estagiário calhou a modalidade de 

voleibol, onde tínhamos 3 campos de voleibol reduzidos e onde tentamos ajudar a dinamizar 

mais um pouco estes jogos, participando até nos jogos a pedido dos alunos e para que estes 

estivessem mais motivados e divertidos ao mesmo tempo.  

 Foi uma participação da parte do professor estagiário que correu bem, assim como o 

evento, sem nada a apontar, onde esteve um ambiente muito bom, com música, muita 

diversão, muita atividade física de forma relaxada e muita aderência por parte dos alunos.   

6.5  Lecionação a outras turmas  

 Uma das tarefas, se possível, do estágio era lecionar aulas num ciclo diferente, e por 

consequente, numa turma diferente. Foi tida a oportunidade, em consonância com o 
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orientador cooperante e outros professores, de lecionar as aulas, aulas essas de voleibol e 

futebol. Esta experiência permitiu trabalhar com alunos com características completamente 

diferentes daqueles que nos foram atribuídos, relativamente ao nível de proficiência e de 

motivação.  

 A experiência tida enquanto treinador de futebol de crianças com idades 

compreendidas entre os 7 e os 13 anos foi uma mais valia, pois permitiu estar um pouco por 

dentro do que é trabalhar neste contexto, onde ao planear já dava para prevenir relativamente 

o que se iria encontrar. O maior desafio aqui pode-se dizer que foi o facto de as turmas terem 

muitos alunos, para cima de 20, e termos apenas um terço do pavilhão disponível para 

lecionar a aula, desafio esse que foi ultrapassado com trabalho de coordenação e de condição 

física das equipas que ficavam de fora.  

 Os objetivos de desenvolver a dinâmica de grupo e cooperação entre os alunos, assim 

como estimular o respeito pelo cumprimento das regras, foram atingidos, tendo a conta a 

performance e comportamento dos alunos, assim como o feedback dos professores que 

assistiram a aula.  

 Tendo em conta o contexto, foi necessário adotar uma postura de constante 

adaptação, pois não se conhecia os alunos, adotar as melhores estratégia e metodologias para 

o que era percebido naquele momento, de forma a potencializar o processo de ensino-

aprendizagem. Para além desta experiência exigir pesquisa, análise e reflexão, ajudou a 

desenvolver competências como a capacidade e adaptação, de liderança, de gestão, 

organização e autonomia.  

6.6  Jornadas do Departamento de Expressões  

 No dia 4 de Maio de 2018, realizou-se as “Jornadas do departamento de Expressões”, 

onde o Departamento de Educação Física organizou duas atividades, sendo elas as seguintes: 

“SNOOKBALL” e “3 in-a-row”.  

 A participação dos alunos era livre, pois nos intervalos podiam participar quem assim 

o quisesse, sendo que os professores de EF podiam levar as suas turmas a participar nestas 

duas atividades durante o tempo de aula. A atividade decorreu no pátio exterior, mas coberto 

de forma a prevenir as más condições atmosféricas.  

 Não chegamos a levar a turma em que o professor estagiário é o professor titular, 

pois a aula realiza-se no primeiro tempo da manhã e nessa hora a atividade ainda não 

decorria. Tendo em conta este contexto, o professor estagiário ficou com o orientador para 
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a aula seguinte, que esteve a assistir, sendo que depois na reta final da aula fomos com os 

alunos até à atividade onde estiveram a jogar sob a nossa supervisão. 

 Não tínhamos nenhuma tarefa designada, mas estávamos lá para que se fosse 

necessário algo e a supervisionar os alunos, proporcionando assim a evolução enquanto 

professor no contexto fora de aula e a interação com os mais variados alunos que iam 

passando pela atividade.  

6.7  Colaboração nas provas de aferição de Educação Física no 8ºano 

 No dia 1 de Junho de 2018, realizou-se as provas de aferição na turma do 8ºE. O 

orientador cooperante foi um dos classificadores na prova, como tal achamos que seria uma 

oportunidade única de acompanhar e tentar perceber a parte prática deste processo.  

 O professor estagiário esteve apenas a fazer observação, estando atento às funções 

dos classificadores e dos aplicadores. Durante a aplicação da prova e sabendo que o exame 

não permitia ajudas, achamos por bem garantir uma segurança na ginástica, para evitar lesões 

desnecessárias. Juntamente com outro professor, o professor estagiário, assumi essa função 

de garantir a segurança, mas sem ajudar os alunos.  

 Foi uma boa experiência, pois apesar de não fazer parte das tarefas, achamos por bem 

vivenciar esta tarefa e adquirir mais conhecimentos em contexto fora de aula, participando 

numa tarefa de âmbito nacional.  
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Considerações Finais 

 Neste relatório final procuramos refletir de forma crítica e construtiva sobre as 

atividades realizadas no EP, relatório que é o culminar desta etapa, mas apenas a iniciação 

de um longo processo de contínua aprendizagem e evolução. 

 O Estágio Pedagógico permite ter o primeiro contacto com a docência, colocando em 

prática todos os conhecimentos e competências adquiridas na Licenciatura em Educação 

Física e Desporto, bem como no Mestrado em Ensino de Educação Física nos Ensinos 

Básicos e Secundário. No decorrer deste processo, na prática, aprendemos a educar, 

aprendemos a lecionar, aumentamos a nossa capacidade crítica construtiva, de autonomia, 

de adaptação, entre outras. Tendo isto em conta, foi conseguido retirar constantemente 

ilações que contribuíram para a nossa formação e que se pretende aplicar no futuro da nossa 

atividade enquanto docentes. Contudo, é tida a noção que a constante evolução do 

conhecimento e das competências é essencial para acompanhar as exigências da nossa 

sociedade, sabendo que as estratégias e metodologias que hoje dão resultado, “amanhã” 

podem já não ser as mais adequadas, tendo em conta os possíveis contextos que podem ser 

encontrados. 

 Olhando para o percurso realizado, é possível constatar que o mesmo teve altos e 

baixos, mas com mais altos que baixos, onde foi permitido planear, executar, errar, adaptar, 

analisar, refletir e voltar a tentar tudo de novo, de forma a sermos cada vez melhores.  

 Em relação à prática de ensino supervisionada, foi sentido que a turma atribuída e as 

experiências vivenciadas, contribuíram de forma significativa para melhorar a capacidade 

de controlo da aula, instrução e organização, isto porque eram alunos proativos, com um 

bom nível de maturidade, onde estavam em constante “avaliação” ao professor estagiário, 

colocando questões, observando as metodologias e estratégias aplicadas. O facto de ser uma 

turma que por vezes apresentava algumas condicionantes físicas, obrigava o professor a 

trabalhar a sua capacidade de adaptação, tendo de modificar as suas estratégias e 

metodologias para a aula.  Estes alunos foram muito exemplares, colaborando sempre para 

a evolução do professor, tendo um papel fundamental, de onde o professor estagiário soube 

retirar o melhor proveito.  

 Toda a prática de ensino supervisionada foi em constante adaptação para se 

potencializar o processo de Ensino-Aprendizagem, modificando o planeamento anual, 

unidades didáticas e planos de aula. A parte menos positiva destas constantes mudanças, é a 
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parte em que sentimos alguma frustração por planearmos constantemente e, por vezes, não 

conseguirmos aplicar pelas mais diversas razões, mas em que temos de o fazer para que os 

alunos adquiram o máximo de conhecimentos e competências.  

 A participação nas mais diversas atividades também foi fundamental para a evolução, 

pois essas atividades permitiram uma maior polivalência do professor, visto requisitarem 

comportamentos diferenciados para cada atividade, complementando ainda mais a nossa 

formação.  

 Como sabemos, o contexto escolar não é só a interação com os alunos, sendo que 

tem outros intervenientes com um papel fundamental, exemplo disso, os orientadores, o 

orientador cooperante e o supervisor da UTAD, que contribuíram claramente para a evolução 

do professor estagiário, com os seus estímulos, motivações, incentivos e conselhos. Os 

orientadores foram de uma grande importância para ter uma noção, das necessidades e 

competências dos alunos, ao contexto da turma e da escola, ajudando a potenciar o processo 

de ensino-aprendizagem.  

 O EP permitiu adquirir uma experiência que desejamos repetir o mais rapidamente 

possível, acreditando que foi conseguido deixar uma marca naquela escola, que já foi a 

escola do professor estagiário, e nos alunos com que partilhamos todo este processo.  

 Nem tudo decorreu como o desejado, tendo-se a consciência que nem sempre fomos 

eficazes, mas sempre de consciência tranquila por naquele momento termos dado o melhor 

e quando corria menos bem, tentarmos encontrar imediatamente uma solução, sempre com 

a humildade de querer aprender mais.  

 Contudo, o balanço final do estágio é positivo, onde se adquiriu e consolidou 

capacidades e competências, tais como: compreender e aplicar os conhecimentos adquiridos, 

neste contexto específico em constante adaptabilidade, aprofundar conhecimentos sobre as 

mais variadas matérias, gestão de questões complexas, arranjar soluções, observação, 

reflexão, sempre com responsabilidade e respeito para com os intervenientes, promovendo 

e valorizando a Educação Física, assim como a qualidade de vida e saúde, incutindo o gosto 

pela atividade física.   

 Este enorme desafio, o estágio, despertou em nós a vontade de continuar a lecionar, 

onde este relatório transmite aquele que foi o nosso percurso, percurso esse que foi apenas 

o início da nossa transformação enquanto professores de Educação Física e pessoas. Fica 

uma ligeira sensação que poder-se-ia ter relatado mais aprendizagens, mais experiências e 
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vivências, algumas delas não tendo a ver com a lecionação, mas que fazem parte do dia-a-

dia de um professor, escolhendo as aprendizagens mais relevantes para este processo do 

Estágio Pedagógico. 

 O sentimento de dever cumprido, com critério e responsabilidade, está presente, 

desde o primeiro até ao último dia. É com enorme orgulho que olha-se para trás e vê-se que 

de tudo foi feito para alcançar este objetivo, objetivo que foi traçado curiosamente nesta 

escola onde se realizou o estágio pedagógico, onde foi feita uma boa parte da formação do 

professor estagiário, onde se finaliza a formação e quem sabe, inicia-se a atividade de 

professor de Educação Física.  

 Perante as vivências do EP, recomendamos aos futuros estagiários que trabalhem 

sempre em equipa, promovendo a cooperação, entreajuda, amizade, mesmo que estejam a 

alguma distância física dos vossos colegas, arranjem estratégias para reduzir essas distâncias. 

O debate regular com os vossos orientadores, com outros professores de EF e até mesmo 

com professores de outras disciplinas, recompensa, pois podem “beber” das mais variadas 

experiências deles e dos seus conhecimentos. Não se pode ter medo de arriscar, 

experimentar, mesmo tendo falta de segurança, pois o tentar, errar, analisar e tentar de novo 

com um outro método, é o que nos faz sair da zona de conforto, levando-nos a evoluir.  

 Olhar para o aluno como aluno, mas também como uma pessoa que tem os seus 

sentimentos, repleto de particularidades que devem ser respeitadas, tentando compreende-lo 

sem fazer discernimentos, conscientes ou inconscientes, é nossa função promover a 

aquisição de aprendizagens, competências e valores que podem ser incutidos, principalmente 

na Educação física.  

  

  

  

  

  



 

 

80 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BIBLIOGRAFIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

81 
 

Bibliografia 

Alarcão, I. & Tavares, J. (1987). Supervisão da prática pedagógica – Uma perspectiva 

de desenvolvimento e aprendizagem. Coimbra: Livraria Almedina. 

Alarcão, I. (2002). Escola reflexiva e desenvolvimento institucional: que novas funções 

supervisivas? In Freire, J. e Oliveira-Formosinho, J. (org.), A Supervisão na Formação 

de Professores: da Sala à Escola. Porto: Porto Editora, 218- 238. 

Andrade, P. (2013). Relatório de estágio de Educação Física realizado na Escola Básica 

dos 2º e 3º ciclos Dr. Horácio Bento de Gouveia. Funchal: P. Andrade. Relatório de Estágio 

apresentado à Universidade da Madeira. 

APN. (2011). Alimentação Adequada: Faça mais pela sua saúde! Associação Portuguesa 

dos Nutricionistas. Tânia Cordeiro. 

Aranha, Á. (2004). Organização, Planeamento e Avaliação em Educação Física. (Série 

didáctica - Ciências Sociais Humanas. Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro. Vila 

Real: Editorial dos SDE. 

Aranha, Á. (2005). Pedagogia da Educação Física e do Desporto I. Processo Ensino 

Aprendizagem. Organização do Ensino. Estilos de Ensino ((Série didáctica - Ciências 

Sociais Humanas; 53). Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro. Vila Real: Editorial 

dos SDE 

Aranha, Á. (2007). Observação de aulas de Educação Física. Sistematização da 

observação. Sistemas de observação e fichas de registo (Série Didáctica. Ciências 

Aplicadas, 334). Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro. Vila Real: Editorial dos 

SDE. 

Aranha, Á. (2008). Supervisão Pedagógica em Educação Física e Desporto: 

parâmetros e critérios de avaliação do estagiário em Educação Física: Documento de 

Orientação/ Ágata Aranha. Vila Real: UTAD. Editorial dos SDE. 

Araújo, F. (2007). A Avaliação e a Gestão Curricular em Educação Física: um olhar 

integrado. Boletim da Sociedade Portuguesa de Educação Física (SPEF), 32, pp. 121-133. 



 

 

82 
 

Araújo, C., Pinto, E., Lópes, J., Nogueira, L., & Pinto, R. (2008). Universidade de Minho.  

Ascensão, M. (2016). Relatório de Estágio de Educação Física, Realizado na Escola Básica 

e Secundária Gonçalves Zarco. Relatório de Estágio de Mestrado. Universidade da Madeira, 

Portugal. 

Barata, T. (1997). Benefícios da Actividade Física na Saúde. In T. Barata (Coord.), 

Actividade Física e Medicina Moderna (pp. 132-144). Odivelas: Europress. 

Batalha, A. P. (2004). Metodologia do Ensino da Dança. Cruz Quebrada: Faculdade de 

Motricidade Humana. 

Batista, P., Pereira, A., & Graça, A. (2012). A (re)configuração da identidade profissional 

no espaço formativo do estágio profissional. In Nascimento, J & Farias, G. (2012). 

Construção da identidade profissional em Educação Física: da formação à intervenção (p. 

81-111). Florianópolis: UDESC. 

Bento, J. O. (2003). Planeamento e Avaliação em Educação Física. (3ª ed) Lisboa: Livros 

Horizonte. 

Betti, M., & Zuliani, L. (2002). Educação Física Escolar: Uma proposta de diretrizes 

pedagógicas. Revista Mackenzie de Educação Física e Esporte, 1(1), 73-81. 

Bossle, F. (2002). Planeamentode ensino na educação física - Uma contribuição ao coletivo 

docente. Movimento, 8 (1), 31-39.  

Britzman, D. (1986). Cultural myths in the making of a teacher: Biography and social 

structure in teacher education. Harvard Educational Review. 

Camilo, L. (2018). Relatório da Prática de Ensino Supervisionada. Relatório de estágio de 

Mestrado. UTAD, Portugal 

Cardoso, J. R. (2013). O Professor do Futuro. Guerra e Paz, Editores, S.A. 

Carmona, A. (2012). Relatório de estágio: A unidade Didática como estratégia de ensino 

integrado – dos fundamentos didatológicos aos processos de construção. Relatório de 



 

 

83 
 

Estágio de Mestrado. Instituto Politécnico de Castelo Branco – Escola Superior de Educação, 

Portugal. 

Cruz, J. (2008). Processo de ensino-aprendizagem na sociedade da informação. Edu. Soc. 29 

(105). Campinas. pp. 1023 – 1042.  

Damas, M, Ketele, J. (1985). Observar para avaliar. Coimbra: Livraria Almedina. 

Fazendeiro, S. (2010). Motivação e afetividade nas relações de aprendizagem: questões 

para pensar a educação física e seu ensino. Belo Horizonte: S. Fazendeiro. Monografia 

apresentada à Universidade Federal de Minas Gerais.  

Félix, L. (2014). Relatório de Estágio de Educação Física, Realizado na Escola Básica e 

Secundária Jaime Moniz. Relatório de Estágio de Mestrado. Universidade da Madeira, 

Portugal. 

Fernandes, M. (2014). Relatório de Estágio de Educação Física, Realizado na Escola 

Secundária de Francisco Franco. Relatório de Estágio de Mestrado. Universidade da 

Madeira, Portugal. 

Fernandes, S. (2003). Vivências e percepções do estágio pedagógico - A perspectiva dos 

estagiários da Universidade do Minho. Universidade do Minho. 

Freire, P. (1997). Professora sim, Tia não: Cartas a quem ousa ensinar. São Paulo: Olho 

d`Água. 

FPC. (s.d.). A importância do pequeno-almoço. Fundação Portuguesa de Cardiologia.  

Frontoura, C. (2005). O estagiário em educação física no processo de estágio pedagógico. 

A percepção das dificuldades dos estagiários da FCDEF-UC na fase inicial e na fase final 

do estágio pedagógico. Coimbra: C. Frontoura. Dissertação de Mestrado apresentada à 

Faculdade de Ciências do Desporto e Educação Física da Universidade de Coimbra.  

Galvão, C. (2000). Da Formação à prática profissional. Inovação, 13(2-3), 57-82. 



 

 

84 
 

Gomes, M. (2004). Planeamento em EF – comparação entre professores principiantes e 

professores experientes. Funchal: M. Gomes. Monografia apresentada à Universidade da 

Madeira. 

Graça, A. B. S. (1991). O tempo e a oportunidade para aprender o basquetebol na 

escola: Análise de uma unidade de ensino com alunos do 5º ano de escolaridade. Porto: A. 

Graça. Provas de Aptidão Pedagógica e Capacidade Científica, apresentadas à Faculdade de 

Ciências do Desporto e de Educação Física da Universidade do Porto. 

Haydt, R. (2000). Avaliação do processo ensino-aprendizagem. São Paulo: Ática. 

Jacinto, J., Carvalho, L., Comédias, J., & Mira, J. (2001). Programa de Educação Física 

para o 10º, 11º e 12º anos: Cursos gerais e cursos tecnológicos. Lisboa: Direcção- Geral de 

Inovação e Desenvolvimento Curricular do Ministério da Educação. 

Januário, C. (1984). Planeamento em Educação Física. Conceção de uma Unidade Didática. 

Horizonte, I, nº3, 91 -95. 

Jesus, O. (2016). Relatório de Estágio de Educação Física, Realizado na Escola Básica e 

Secundária Dr. Ângelo Augusto da Silva. Relatório de Estágio de Mestrado. Universidade 

da Madeira, Portugal 

Lopes, H. (2010). Repensar a Formação. In: Pedradas no Charco – Contributos para a 

Rotura do Processo Pedagógico (pp. 58-59). Funchal: Universidade da Madeira. 

Mendes, S. (2016). Relatório de Estágio de Educação Física, Realizado na Escola Básica e 

Secundária Gonçalves Zarco. Relatório de Estágio de Mestrado. Universidade da Madeira, 

Portugal. 

Nascimento, J., Ramos, V., Marcon, D., Saad, M., & Collet, C. (2009). Formação académica 

e intervenção pedagógica nos esportes. Motriz, 15(2), 358-366. 

Oliveira, F. (2014). Relatório Final de Estágio realizado na Escola Básica e Secundária de 

Gama Barros. Lisboa: F. Oliveira. Relatório de Estágio de Mestrado apresentado à 

Faculdade de Motricidade Humana.  



 

 

85 
 

Perrenoud, P. (1993). Práticas Pedagógicas - Profissão Docente e Formação. Lisboa: 

Edições Dom Quixote. 

Piéron, M. (1996). Formação de professores. Aquisição de Técnicas de Ensino e Supervisão 

Pedagógicas: Cruz Quebrada: Edições FMH; 

Pinto, J. N. L. (2015). Relatório de Estágio em Educação Física Realizado na Escola Básica 

e Secundária Gonçalves Zarco. Funchal: J. Pinto. Relatório de Estágio de Mestrado 

apresentado à Universidade da Madeira. 

Ponte, J. (2006). Estudos de caso em educação matemática. Bolema. 25, pp.105-132. 

Projeto Educativo da Escola (2014-2018). Escola Básica e Secundária Santa Cruz. 

Regulamento Interno da Escola (2014-2018). Escola Básica e Secundária Santa cruz. 

Reis, P. (2011). Observação de aulas e avaliação do desempenho docente. Lisboa: 

Ministério da educação – conselho científico para a avaliação de professores.  

Resende, P. (2012). Relatório de Estágio: Orientação motivacional dos objetivos de 

realização nas Aulas de Educação Física. Estudo comparativo entre ciclos de ensino de uma 

Escola Pública e Privada. Minho: P. Resende. Relatório de Estágio apresentado à 

Universidade do Minho. 

Rosado, A. (2002). Léxico Comentado sobre Avaliação e Planificação. 

Sacristán, J., Gómez, A. (1998). Compreender e Transformar o Ensino. (4ª edição). Porto 

Alegre: Artmed. 

Sanches, M., & Tomás, A. (1999). Planificação e acção pedagógica em situação de estágio: 

Formas de articulação entre componentes do conhecimento profissional. Revista 

Educação, VIII(2), 39-60. 

Santos, L., & Ponte, J. (2002). A prática lectiva como actividade de resolução de problemas: 

Um estudo com três professoras do ensino secundário. Quadrante, 11 (2), 29-54. 

Silva, G. (2014). Relatório de Estágio Pedagógico Realizado na Escola Básica e 

Secundária Dr. Ângelo Augusto da Silva. Funchal: Universidade da Madeira. 



 

 

86 
 

Simões, J. (2014). Comunicação em aula - Apresentação powerpoint das Aulas de 

Pedagógica do Desporto. 

Sousa, D. (2016). Relatório de Estágio de Educação Física, Realizado na Escola Básica e 

Secundária Dr. Ângelo Augusto da Silva. Relatório de Estágio de Mestrado. Universidade 

da Madeira, Portugal. 

Sousa, H. (2012). Relatório de Estágio de Educação Física, Realizado na Escola Básica e 

Secundária Gonçalves Zarco. Relatório de Estágio de Mestrado. Universidade da Madeira, 

Portugal. 

Takahashi, R., & Fernandes, M. (2004). Plano de aula: Conceitos e metodologia. Acta Paul. 

Enf, 17 (1), 114-118. 

Tenório, M., Barros, M., Tassitano, R., Bezerra, J., Tenório, J., Hallal, P. (2010). Atividade 

física e comportamento sedentário em adolescentes estudantes do ensino médio. Rev Bras 

Epidemiol 13(1), pp. 105-17.  

Walkington, J. (2005). Becoming a teacher: encouraging development of teacher identity 

through reflective practice. Asia-Pacific Journal of Teacher Education, 33 (1), 53-64. 

Yin, R. (1994). Case study research – Design and Methods (2.ed). London: Sage 

Publications 

Yin e Roberto, K. (2001). Estudo de caso: planeamentoe métodos, 2.ª ed.. Porto Alegre. 

Editora Bookman. 

 

 

 

 

 

 



 

 

87 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexos  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

88 
 

Anexo 1 – Unidade Didática (Exemplo) 
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1. UNIDADE DIDÁTICA 

NATAÇÃO 

Introdução 

 

 O presente trabalho enquadra-se nas linhas programáticas do estágio e consiste na 

construção e na conceptualização de uma unidade didática(UD) de natação destinada aos 

alunos do secundário, sendo que neste caso mais concreto, á turma do 11ºC da Escola Básica 

e Secundária de Santa Cruz (EBSSC). 

 A UD de natação encontra-se estruturada por pontos, nomeadamente, a importância 

de abordar a natação no contexto escolar, o enquadramento da turma e do planeamento anual, 

definição de objetivos e questões relacionadas com a avaliação.  

 Como já referido anteriormente, este planeamento destina-se á turma do 11ºC e 

integra 9 aulas de 90 minutos.  

 De acordo com o Plano Nacional de Educação Física (PNEF), a natação surge como 

matéria opcional, contudo como a escola onde realizo o estágio possui piscina, a matéria 

torna-se obrigatória, sendo que é destinada aos professores de acordo com o mapa das 

instalações.  

 A estruturação de uma UD tem como objetivo fornecer uma orientação e uma base 

estratégico-pedagógica potenciando um melhor trabalho procurando a máxima eficiência e 

eficácia. Contudo e caso se justifique, tal como todos os planeamentos, este está sujeito a 

alterações e adaptações, isto claro, sem por em causa os objetivos previamente definidos.  

 De forma a tornar mais eficaz o processo de ensino-aprendizagem, construi-se esta 

UD, de forma a potenciar as aulas e as capacidades dos alunos.  

 Esta matéria será abordada durante o 1º período, durante 9 aulas de 90 minutos, sendo 

que serão lecionadas ás sextas-feiras no horário das 8:10 ás 9:40.  

 

 

 

2. Pertinência da abordagem da natação na escola 
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É expectável que através da natação o aluno consiga compreender os seus limites centrando 

toda a sua atenção no movimento que pretende realizar, isolando-se de tudo o resto que o 

possam desviar a sua atenção (Almada, Fernando, Lopes, Vicente, & Vitória, 2008). A 

natação, insere-se nos desportos individuais, que de acordo com os mesmos autores 

anteriormente citados, considera-se inalterável ao nível do seu contexto, diminuindo o fator 

incerteza, pois o seu desempenho depende quase que exclusivamente da sua performance, 

não sendo esta alterada pelos comportamentos do adversário. 

Esta matéria é caracterizada pelo seu baixo nível de incerteza, constituída essencialmente 

por tarefas fechadas, onde as automatizações do gesto técnico dos estilos de nado devem ser 

repetidas exaustivamente, no entanto cabe ao professor ser capaz de variar as situações de 

ensino de forma a manter os alunos motivados neste processo de cariz repetitivo, não 

bastando a simples transmissão de conteúdos com qualidade (Gouveia 2002). 

 

 

3.Contextualização da Unidade Didática 

3.1. Identificação da turma 

 A UD é direcionada para a turma do C do 11º ano de escolaridade, da EBSSC, 

composta por 16 alunos, em que 3 são do sexo masculino e 13 do sexo feminino, sendo que 

destas 13 alunas, 4 apresentaram atestado médico para a não realização das aulas de natação.  

3.2. Calendário escolar 2017/2018 

 O Ministério da Educação define as datas de duração dos períodos letivos e as 

interrupções de atividades letivas, para o ano letivo de 2017/2018, assim sendo o calendário 

escolar define-se da seguinte forma: 

• 1º Período – 18 de Setembro de 2017 a 15 Dezembro de 2017 

• 2º Período – 3 de Janeiro de 2018 a 23 de Março de 2018 

• 3º Período – 9 de Abril de 2018 a 6 de Junho de 2018 

 

3.3. Avaliação Diagnóstica 
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 Deve ser efetuada na primeira aula (consultar anexos), e tem como objetivos, não só 

identificar o nível e capacidade de desempenho motor dos alunos, como também as 

condições reais de ensino (instalações, material, etc…). Para o efeito deve-se elaborar uma 

ficha de observação e registo de comportamentos, referente à turma, onde se avalia apenas 

o domínio psicomotor (Aranha, 2004). 

 

4. Enquadramento da UD 

 Na seguinte tabela apresentamos o enquadramento da UD, que inclui o início  e o fim 

da lecionação desta matéria, bem como os dias da semana, o nº total de aulas, a duração e o 

horário.  

Quadro 1- enquadramento da UD natação 

11ºC Natação 

Início 29 de Setembro  

Fim 24 de Novembro 

Dia da Semana Sexta-feira 

Nº total de aulas 9 aulas 

Horário  8:10 – 9:40 h 

Duração das aulas 90 minutos 

 

 

5. Caracterização dos recursos 

 De forma a efetuar um melhor planeamento das aulas e de abordar a matéria da 

melhor forma possível, foi necessário proceder á consulta do inventário do material 

disponível da escola.  

Caracterização dos recursos 

Temporais Início  e término De 29 Setembro a 24 de 

Novembro 

Número de aulas 9 aulas de 90min 
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Materiais Instalações Piscina com 6 pistas, sendo 

que apenas ficamos com 3 

pistas. 

Material móvel 15 multitubos; 28 pranchas; 

25 pull buoys; 13 argolas; 

Humanos Professor Nelson Freitas – responsável 

pela lecionação da disciplina  

Outros  Alunos;Professor 

cooperante; auxiliares 

 

  

6. Definição de objetivos  

 Tendo em conta as características da turma do 11ºC, assim como o seu nível de 

aprendizagem, definimos os objetivos gerais para esta UD de acordo com os objetivos do 

PNEF.  

6.1. Objetivos específicos da natação  

NIVEL ELEMENTAR 

 
O aluno: 

 

1 - Em piscina com pé, em situação de exercício ou de jogo: 

 

1.1 - Coordena e combina a inspiração/expiração em diversas situações 

propulsivas complexas de pernas e braços (percursos aquáticos à superfície e em 

profundidade, várias situações de equilíbrio com mudanças de direcção e 

posição). 

 

1.2 - Coordena os modos de respiração das técnicas crol e costas com os 

movimentos propulsivos. 

 

1.3 - Desloca-se nas técnicas de crol e costas, diferenciando as fases propulsivas 
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e de recuperação de braços e pernas. 

 

1.4 - Salta de cabeça a partir da posição de pé (com e sem ajuda), fazendo o 

impulso para entrar na água o mais longe possível, em trajectória oblíqua, 

mantendo o corpo em extensão. 

 

NÍVEL AVANÇADO 

 
0 aluno: 

 

1 - Nada um percurso de 50 m na técnica de crol, com amplitude de movimentos e 

continuidade de acções motoras, cumprindo as seguintes exigências técnicas: 

 

- na recuperação, mantém a elevação do cotovelo até a entrada da mão na água 

no prolongamento do ombro e o mais à frente possível, iniciando de imediato o 

trajecto propulsivo próximo da linha média com flexão do cotovelo e saída da 

mão ao nível da coxa; 

 

- batimentos de pernas coordenados com a acção dos braços e a respiração; 

 

- respiração efectuada com rotação da cabeça (sem elevação exagerada), 

inspiração no final da fase propulsiva e expiração completa durante a imersão da 

cabeça. 

 

2 - Nada um percurso de 50 m na técnica de costas, com amplitude de movimentos 

e continuidade das acções motoras, mantendo a cabeça no prolongamento do corpo e 

evitando a imersão exagerada da bacia, cumprindo as seguintes exigências técnicas: 

 

- após a recuperação, entrada da mão na água no prolongamento do ombro, pelo 

dedo mínimo e com o braço em extensão completa. No trajecto propulsivo, o 

braço flecte pelo cotovelo, oferecendo maior superfície de contacto com a água, 

saindo junto à coxa em extensão completa; 
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- batimentos de pernas coordenados com a acção dos braços e a respiração; 

 

- inspiração no momento em que um dos braços inicia a recuperação, 

prolongando a expiração até ao final do trajecto propulsivo do outro braço, 

mantendo fixa a posição da cabeça. 

 

 

3 - Nada um percurso de 50 m na técnica de bruços, mantendo a amplitude dos 

movimentos e continuidade das acções motoras, cumprindo as seguintes exigências 

técnicas: 

 

- na fase propulsiva, os braços flectem com o cotovelo alto até à linha dos 

ombros, com as mão a aproximarem-se da linha média na parte final. 

Recuperação, o mais rapidamente possível, com mãos e cotovelos próximos, 

acompanhada pelo movimento enérgico do tronco à frente; 

 

- recupera mantendo os joelhos mais juntos que os calcanhares, evitando o seu 

afundamento. Extensão completa e activa das pernas na fase propulsiva, flectindo 

os pés para oferecerem maior superfície ao empurrar a água; 

 

- inspiração no final da acção propulsiva dos braços e expiração no final da 

recuperação e início da fase propulsiva; 

 

- coordena os movimentos propulsivos de braços e pernas com a respiração. 

 

4 - Nada 25 m na técnica de mariposa, mantendo a amplitude e continuidade das 

acções motoras, cumprindo as seguintes exigências: 

 

- após a recuperação, entrada das mãos na água (à largura dos ombros e com 

elevação dos cotovelos) após a imersão da cabeça. Na fase propulsiva, os braços 

flectem com o cotovelo alto, aproximando as mãos da linha média saindo ao nível 

das coxas; 
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- batimento das pernas associado ao movimento ondulatório do tronco, com dois 

batimentos por cada ciclo de braços; 

 

- inspiração no fim da fase propulsiva dos braços, com elevação da cabeça à 

frente e expiração no início do trajecto propulsivo dos membros superiores. 

 

5 - Inicia as provas ou percursos com partida em salto, cumprindo a trajectória 

aérea em arco e entrando na água por forma a deslizar o mais longe possível, de acordo 

com o estilo que vai nadar (deslize profundo em bruços, superficial e intermédio em 

mariposa, crol e costas). 

 

6 - Utiliza as técnicas de viragem de acordo com a especificidade da técnica que está 

a nadar, nos percursos ou nas situações de prova, aproximando-se rapidamente da 

parede e fazendo a viragem por forma a orientar o seu corpo correctamente, permitindo 

o deslize adequado ao reinício da técnica. 

 

7 - Nada 100 m estilos, com partida do bloco e execução correcta das viragens e das 

técnicas de mariposa, costas, bruços e crol. 

 

7. Estruturação dos conteúdos  

7.1. Cronograma dos conteúdos   

A
u
la

 
n
º 

d
a 

U
D

 

D
at

a 
 

D
u
ra

çã
o
  

 

Objetivos específicos 

 

Conteúdos 

F
u
n
çã

o
 

d
id

át
ic

a 

A
v
al

ia
çã

o
 

1-2 

2
9

/0
9
/1

7
 

9
0
’ 

Avaliação diagnóstica das 

técnicas de natação: crol, 

bruços, costas, mariposa, 

equilíbrio, imersão, salto. 

Técnicas 

de: crol, 

mariposa, 

costas, 

bruços, 

salto 

Controlo / 

Avaliação  

D
ia

g
n
ó
st

ic
a 
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3-4 

0
6
/1

0
/1

7
 

9
0
’ 

Domínio da respiração, 

domínio da pernada no 

crol. 

Técnica de 

crol 

Transmissão 

/ Assimilação  

F
o
rm

at
iv

a 
 

5-6 
1
3
/1

0
/1

7
 

9
0
’ 

Domínio da coordenação 

global da técnica de crol, 

domínio da respiração. 

Técnica de 

crol 

Transmissão 

/ Assimilação  

F
o
rm

at
iv

a 

7-8 

2
0
/1

0
/1

7
 

9
0
’ 

Domínio da coordenação 

global da técnica de crol, 

domínio da respiração, 

domínio do salto.  

Técnica de 

crol, salto. 

Transmissão 

/ 

Assimilação/ 

Consolidação  

F
o
rm

at
iv

a 

9-10 

2
7
/1

0
/1

7
 

9
0
’ 

Domínio da pernada e 

braçada no estilo costas, 

domínio da respiração, 

domínio do salto.  

Técnica de 

costas, 

salto. 

Transmissão 

/ Assimilação  

F
o
rm

at
iv

a 

11-12 

0
3
/1

1
/1

7
 

9
0
’ 

Domínio da pernada e 

braçada no estilo costas, 

domínio da respiração, 

domínio do salto. 

Técnica de 

costas, 

salto. 

Consolidação 

F
o
rm

at
iv

a 
13-14 

1
0
/1

1
/1

7
 

9
0
’ 

Domínio da pernada estilo 

bruços, domínio da 

pernada estilo mariposa, 

domínio dos 100m estilos, 

domínio do salto.  

Técnica de 

costas, 

técnica de 

crol, 

técnica de 

mariposa, 

técnica de 

bruços, 

salto.  

Transmissão/ 

Assimilação/ 

consolidação  

F
o
rm

at
iv

a 
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15-16 

1
7
/1

1
/1

7
 

9
0

’ 

Domínio da pernada estilo 

bruços, domínio da 

pernada estilo mariposa, 

domínio dos 100m estilos, 

domínio do salto. 

Técnica de 

costas, 

técnica de 

crol, 

técnica de 

mariposa, 

técnica de 

bruços, 

salto. 

Assimilação 

/consolidação  

F
o
rm

at
iv

a 

17-18 

2
4
/1

1
/1

7
 

9
0
’ 

  Controlo/ 

avaliação 

S
u
m

at
iv

a 

 

 

8. Justificação dos conteúdos  

 Visto não conhecermos a turma, procedemos à avaliação diagnóstica na primeira aula 

em que tínhamos a piscina disponível. Os conteúdos por nós escolhidos, têm como objetivo 

desenvolver, ao longo da unidade didática, e melhorar as falhas apresentadas inicialmente 

pelos alunos, contudo, tivemos de fazer uma escolha dos conteúdos a abordar, visto termos 

apenas 9 aulas, mas onde tentamos chegar ao máximo possível dos conteúdos e abordando 

todas as técnicas de nada, ainda que, umas de forma mais profunda que outras.  

 A seleção dos conteúdos foi feita tendo em conta o nível dos alunos e ao nível em 

que os alunos se encontram, sem nunca esquecer o PNEF e as suas recomendações, assim 

como todos os recursos que tínhamos ao dispor.  

 As técnicas de nado dividem-se em simultâneas e alternadas, e após alguma 

ponderação decidimos que seria importante dar início  abordando as técnicas de nado 

alternada, mais concretamente, crol e costas.  

 Independentemente dos alunos terem um maior ou menos número de aulas de 

natação, é importante que os alunos compreendam e desenvolvam as estruturas rítmicas das 

técnicas de nado, desenvolvendo assim a coordenação global das técnicas de nado.  
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 Assim sendo, decidimos abordar as técnicas pela seguinte ordem: crol, costas, bruços 

e mariposa. Sendo que na técnica de crol e costas iremos aprofundar um pouco mais, e nas 

técnicas de bruços e mariposa vamos apenas relembrar, visto estas técnicas serem de uma 

exigência mais condicional e não tanto coordenativas, tendo em conta também o número de 

aulas que temos.  

 Face ao que pudemos constatar na avaliação diagnóstica, teremos de desenvolver a 

coordenação global dos alunos na técnica de crol e de costas, incidindo nos aspetos de 

propulsão e de respiração de forma a garantir a proficiência que é necessária para poder 

efetuar os 50m de percurso exigidos no nível avançado.  

 A ficha de avaliação diagnóstica foi elaborada a partir do PNEF, a partir do qual 

criamos uma grelha de avaliação, tendo em conta as 3 dimensões da natação, sendo estas a 

propulsão, o equilíbrio e a respiração. A escala dessa grelha era de 0 a 20, avaliando os 

alunos da seguinte forma: Muito Insuficiente (0-5); Insuficiente (6-9); Suficiente (10-13); 

Bom (14-17); Muito Bom (18-20).   

 Observamos que todos os alunos sabiam n10-13adar, mas onde uns apresentavam 

mais dificuldades na respiração, outros na técnica, sendo que estas foram as principais 

lacunas que constatamos e iremos incidir de uma maior forma. A coordenação de toda a 

técnica também mereceu uma nota menos positiva num ou outro aluno.  

 Relativamente ás estratégias de organização adotadas nestas ualas de natação, 

definiu-se um conjunto de normas de forma a potencializar a aula, tais como, circular pela 

direita, ajudar o colega a corrigir o que está menos correto, não saltar sem autorização do 

professor.  

 Podemos constatar grandes dificuldades no salto para a água, onde apenas 5 saltam 

da placa de partida e apenas 1 com uma boa técnica de salto. Na técnica de crol, os alunos 

têm de melhorar a entrada da mão na água e a elevação do cotovelo, melhorando também na 

frequência e amplitude da braçada e da pernada. Já na técnica de costas os alunos devem 

tentar promover uma entrada mais longa da mão na água, encostar os dedos das mãos, entrar 

com o dedo mínimo na água e aumentar a frequência e amplitude quer da braçada, quer da 

pernada.  

 

9. Estratégias de Ensino 
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 É importante definir determinadas estratégias metodológicas de forma a garantir 

maior rentabilidade da aula. Se estivermos bem organizados temos um maior controlo, que 

dos factores fixos, como dos factores variáveis.  

 Os conteúdos devem ser lógicos e abordados de forma progressiva, ou seja, do menos 

complexo para o mais complexo, tendo em conta o nível dos alunos e planeando desde o 

início  do ano letivo. 

 Na natação temos a acrescente dificuldade de que os alunos não ouvem logo o que é 

dito, com isto, exige uma maior concentração e cumprir as regras pré-estabelecidas.  

 O professor sempre que pretenda dar instruções aos alunos, deve se por na berma da 

piscina, no centro e mandar os alunos aproximarem o máximo possível, para que todos os 

alunos se encontrem no seu campo de visão e consigam ouvir as informações dadas.  

 Os conteúdos de ensino abordados devem ser apresentados de forma clara, objetiva, 

e concisa, sendo fundamental recorrer à demonstração do professor, sempre que necessário, 

uma vez que os alunos assimilam de uma forma muito melhor se á informação oral estiverem 

a ter informação visual, ou então, e no caso da natação é o melhor, usar o aluno mais 

proficiente como agente de demonstração.  

 Sempre que necessário o professor deve corrigir as componentes técnicas que o aluno 

está executando incorretamente, através do feedback e de preferência dando em primeiro 

lugar um feedback positivo, depois o negativo e por último outro positivo. O professor deve 

também recorrer à demonstração e à apresentação de esquemas, como meio de comunicação 

não-verbal. Usaremos também vídeos publicados na página de Facebook criada para a turma 

e para a disciplina de EF.  

 No decorrer da aula e a cada 25m o professor vai dando feedbacks individuais e no 

final do exercício o professor vai dando feedbacks gerais. Sendo que no final da aula o 

professor faz o balanço da aula, o que foi bom, o que deve ser melhorado e aborda já o que 

se segue na próxima aula. Numa primeira fase o professor deve dar feedbacks prescritivos e 

avaliativos, e à medida que vamos consolidando os conteúdos deverá começar a sr mais 

feedbacks interrogativos de forma a que o aluno tenha a consciência do desempenho da ação 

realizada.  
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 É fundamental o professor investigar a matéria a abordar e desta forma adquirir mais 

competências não só ao nível do planeamento das aulas, como da transmissão de feedbacks 

pertinentes e adequados, assim como estratégias de motivação, para que o aluno possa ter 

uma progressão continua.  

 De forma a efetuar a avaliação utilizamos os exercícios dados em que desse para 

observar as componentes da ficha. O professor deve ter sempre um posicionamento que 

permita ter o máximo de capacidade de observação à ação do aluno, este provavelmente será 

um posicionamento lateral à piscina.



 
 

10. Critérios de avaliação da Disciplina 

Domínio

s 

% 
Critérios 

de 

Avaliaçã

o 

% Critérios de Sucesso % 
Níveis de Realização/Cumprimento 

0-
4 

5-
7 

8-
9 

10-

12 

13-
15 

16-
18 

19-
20 

 
 
 
 

Atitudinal 

 
 
 
 

30
% 

 
Responsabilida

de 

 
4
% 

- É assíduo; 
- É pontual; 

- Traz o material necessário para a aula e para a sua higiene pessoal, no 
final da mesma; 
- Cumpre as tarefas propostas; 
- Cumpre as regras de segurança. 

0.8
% 
0.8
% 
0.8
% 
0.8
% 
0.8
% 

 
 
 
 
 
 

Nu
nca 
cum
pre 

 
 
 
 
 
 
 

Cu
mpr

e 
pouc

as 
veze

s 

 
 
 
 
 

 
Cu
mpr
e de 
form

a 
limit
ada 

 
 
 
 
 
 

 
Nor
mal/ 
cum
pre 

 
 
 
 
 
 

Cump

re 

Basta

ntes 

vezes 

 
 
 
 
 

Cum

pre 
quas

e 

semp

re 

 
 
 
 
 

Cump
re 

sempr

e 
Civismo 4

% 

- Respeita os colegas, os professores e os funcionários; 
- Não é conflituoso / gere conflitos; 
- Usa vocabulário adequado. 

1.5
% 
1.5
% 
1
% 

Cooperação 4
% 

- Estabelece relações interpessoais harmoniosas; 
- Contribui de forma adequada no trabalho de pares/grupos/equipas. 

2
% 
2
% 

Autonomia 4
% 

- Faz por conta própria; 
- Revela espírito crítico. 

2.
% 
2.
% 

Perseverança 14
% 

- É persistente / esforçado; 

- É dedicado / empenhado. 

7.

% 
7.
% 

 
Psico

 
 

10

 

 
Conhecimentos 

 

 
10

 
Por 
escr
ito 

Objetivos: Identifica o(s) objectivo(s) das 

diferentes modalidades e/ou disciplinas 

desportivas. 

  
 
 

Não 
conhe

 
 

Conh
ece 

 
 

 
Conh

ec

 
 

 
Conhe
ce 

 

 
Conh

ece 

 
 

Conhe

ce 

 

 
conh

ece 

Regras/regulamentos: Descreve as 

regras/regulamentos das diferentes modalidades 
e/ou disciplinas desportivas. 
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- 
cogniti
vo 

% % e/ou 
de 
for
ma 
oral 

Formas de execução e suas funções: Descreve 
as formas de execução, bem como as funções, 
das 
diversas técnicas e/ou ações técnico-tácticas das 
diferentes modalidades e/ou disciplinas desportivas 

ce muito 
mal 

e 
m
al 

razoáv
el/ 

be
m 

muito 
bem 

perfei
ta/ 

 

 
Psicomoto
r 

 

 
60
% 

 

 
Atividades 

Físicas 
Aptidão 
Física 

 
 
 

60
% 

Objetivos: Adequa as suas acções de modo a atingir, individual ou 
colectivamente, o(s) objectivo(s) das diferentes modalidades e/ou 
disciplinas desportivas. 

  
 
 
 

Nunc
a 

 
 
 
 

rarame
nte 

 
 

 
Pou
ca
s 
ve
ze
s 

 
 
 

 
Regul
ar/ 

 
 

 
Basta

ntes 

veze

s 

 
 

 
Qu

ase 
sem

pre 

 
 

 
sempr

e 

Regras/regulamentos: Cumpre e/ou faz cumprir as regras/regulamentos 
das diferentes modalidades e/ou disciplinas desportivas. 

Formas de execução e as suas funções: Executa com correção e eficácia 
as 
diversas técnicas e/ou ações técnico-tácticas das diferentes modalidades 
e/ou disciplinas desportivas, procurando cumprir com as funções de cada 
uma. 
Desenvolve as capacidades físicas. 
Apresenta uma evolução e progressão ao longo da unidade didática. 

  

10.1. Critérios de avaliação – alunos com atestado médico 

Domínio

s 

% 
Critérios 

de 

Avaliaçã

o 

% Critérios de Sucesso % 
Níveis de Realização/Cumprimento 

0-
4 

5-
7 

8-
9 

10-

12 

13-
15 

16-
18 

19-
20 

 
 
 
 

Atitudin
al 

 
 
 
 

30
% 

 
Responsabili

dade 

 
5
% 

- É assíduo; 
- É pontual; 

- Traz o material necessário para a aula e para a sua higiene 
pessoal, no final da mesma; 
- Cumpre as tarefas propostas; 
- Cumpre as regras de segurança. 

1.
5
% 
1.
5
% 

-   
1
.
0
% 
1.
0
% 

 
 
 
 
 
 

Nu
nca 
cu
mp
re 

 
 
 
 
 
 
 

Cu
mp
re 

pou

cas 
vez
es 

 
 
 
 
 

 
Cu
mp
re 
de 
for
ma 
limi
tad
a 

 
 
 
 
 
 

 
Nor
mal
/ 
cu
mp
re 

 
 
 
 
 
 

Cump

re 

Basta

ntes 

vezes 

 
 
 
 
 

Cum

pre 

quas

e 

semp
re 

 
 
 
 
 

Cump

re 

sempr

e 

Civismo 5
% 

- Respeita os colegas, os professores e os funcionários; 
- Não é conflituoso / gere conflitos; 
- Usa vocabulário adequado. 

2.
0
% 
2.
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0
% 
1.
0
% 

Cooperação 5
% 

- Estabelece relações interpessoais harmoniosas; 
- Contribui de forma adequada no trabalho de 
pares/grupos/equipas. 

2.
5
% 
2.
5
% 

Autonomia 5
% 

- Faz por conta própria; 
- Revela espírito crítico. 

2.
5
% 
2.
5
% 

Perseveranç
a 

1
0
% 

- É persistente / esforçado; 

- É dedicado / empenhado. 

5.

0
% 
5.
0
% 

 
Psic

o- 
cogni
tivo 

 
 
70
% 

 

 
Conheciment
os 

 

 
70
% 

 
Por 
esc
rito 
e/o
u 
de 
for
ma 
ora

l 

Objetivos: Identifica o(s) objectivo(s) das 

diferentes modalidades e/ou disciplinas 

desportivas. 

  
 
 

Nã
o 

conh
ece 

 
 

Con
hece 
muit
o 
mal 

 
 

 
Conh

ece 
mal 

 
 

 
Conh

ece 
razoá
vel/ 

 

 
Conh

ece 
be

m 

 
 

Conhe
ce 

muito 

bem 

 

 
conh

ece 

perfei
ta/ 

Regras/regulamentos: Descreve as 
regras/regulamentos das diferentes modalidades 
e/ou disciplinas desportivas. 

Formas de execução e suas funções: Descreve 

as 
formas de execução, bem como as funções, das 
diversas técnicas e/ou ações técnico-tácticas das 
diferentes modalidades e/ou disciplinas desportivas 



 

 

10.2. Componentes de avaliação da UD 

Ficha de avaliação final em natação 

Técnicas de nado - alternado 

Data

:  

Turma

:  

Local: piscina de 25m da EBSSC 

 Nível 0 Nível 1 Nível 2 Nível 3 Nível 4  

0 -5  6 - 9 10 - 13 14 - 17 18 - 20 

M
em

b
ro

s 
su

p
er

io
re

s 
 

- Não 

realiza 

Braçada curta. 

Muita 

turbulência.  

Braçadas com 

pouca 

amplitude. 

Alguma 

turbulência.  

Braçadas com 

amplitude. 

Cotovelo/extensã

o do braço 

elevado. 

O primeiro 

contacto com a 

água é feito com a 

mão. 

Pouca 

turbulência. 

Braçadas de 

grande 

amplitude. 

Cotovelo/extens

ão do braço bem 

elevado. 

O primeiro 

contacto com a 

água é 

feito com a ponta 

dos dedos. 

Sem turbulência. 

M
em

b
ro

s 
in

fe
ri

o
re

s 

- Não 

realiza 

Frequência 

insuficiente. 

Acão 

dessincronizad

a. 

Algumas 

interrupções. 

Pouca 

frequência. 

Poucas 

interrupções. 

Alguma 

frequência. 

Acão 

predominantemen

te 

alternada. 

Sem 

interrupções. 

Boa frequência. 

Acão alternada. 
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S
in

cr
o
n
iz

aç
ão

 

- Não 

realiza 

Pouca 

sincronia nas 

ações das 

pernadas, 

braçadas e 

respiração. 

Acão das 

pernadas, das 

braçadas e 

respiração 

pouco 

sincronizada. 

Acão das 

pernadas, das 

braçadas e 

respiração 

favorecem o 

avanço. 

Acão das 

pernadas, das 

braçadas e 

respiração 

devidamente 

harmoniosa, 

favorecendo 

avanço. 

R
es

p
ir

aç
ão

 

- Não 

realiza 

Respiração 

dessincronizad

a. 

Não há relação 

entre 

a expiração e 

inspiração. 

Ação perturba 

o 

alinhamento 

corporal. 

Respiração 

desalinhada. 

Pouca relação 

entre a 

expiração e a 

inspiração. 

Ação 

dificulta o 

alinhamento 

corporal. 

Respiração pouco 

discreta. 

Há relação entre a 

expiração 

e a inspiração. 

Ação não perturba 

alinhamento 

corporal. 

Respiração 

discreta. 

Correta relação 

entre a expiração 

e 

a inspiração. 

Ação favorece o 

alinhamento 

corporal. 
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P
ar

ti
d
as

  

- Não 

realiza 

- Entrada na 

água na 

posição 

hidrodinâmica. 

- Retoma do 

nado 

de forma fluida 

e 

progressiva 

- Entrada na 

água na 

posição 

hidrodinâmic

a. 

- Deslize 

subaquático 

na 

posição 

hidrodinâmic

a. 

- Retoma do 

nado de 

forma fluida e 

progressiva 

- Impulsão 

vigorosa. 

- Entrada na água 

na 

posição 

hidrodinâmica. 

- Deslize 

subaquático na 

posição 

hidrodinâmica. 

- Retoma do nado 

de forma 

fluida e 

progressiva 

- Posição de 

partida no bloco. 

- Impulsão 

vigorosa. 

- Entrada na água 

na posição 

hidrodinâmica. 

- Deslize 

subaquático na 

posição 

hidrodinâmica. 

- Retoma do 

nado de forma 

fluida e 

progressiva 

 

 

 

11. Balanço da UD 

 

 Os objetivos selecionados foram de encontro ás dificuldades dos alunos, ainda para 

mais tendo em conta o pouco gosto que alguns têm para a natação, mas onde todos 

evoluíram, consolidando aquilo que já faziam com alguma qualidade e melhorando o que 

tinham mais dificuldades. Acreditamos que a simplicidade dos exercícios selecionados, bem 

como a sua progressão pedagógica foram fundamentais para a evolução dos alunos, pois os 

alunos tinham algumas dificuldades, mas sabiam que se fossem tentando acabariam por 

conseguir atingir os objetivos propostos pelo professor.  

 Tivemos atenção com todos os alunos, mas uma mais especial para com aqueles que 

demonstravam mais algumas dificuldades de forma a os motivar e a fazer com que 

evoluíssem. Esta estratégia permitiu, de forma geral, mas mais em especifico corrigir lacunas 

que fazem toda a diferença, tal como a respiração, no deslize, propulsão, coordenação, 

propulsão, sincronização.  
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 A maior dificuldade prendeu-se com as técnicas de mariposa, bruços e a partida. Os 

alunos tinham dificuldade em fazer a técnica corretamente, tendo dificuldades na respiração 

e sincronização, pese embora tenham evoluído minimamente, ficando a ter uma clara noção 

de como a fazer.  

 Consideramos que as aulas tiveram uma participação boa e crescente, pois no início  

poucos faziam e o numero foi aumentando conforme o passar das aulas, acreditamos que 

isto deveu-se ao facto de as aulas serem interessantes e de deixarmos os alunos relaxados e 

sem pressão. Com isto obtivemos um bom empenho, levando os alunos a quererem aprender 

e a evoluir, resultando em claros ganhos na sua aprendizagem.  

 No que concerne aos alunos que apresentaram atestado médico, assim como os que 

ficaram por algum motivo sem fazer a aula, fizeram sempre relatório da aula, sendo que a 

avaliação dos alunos com atestado médico foi realizada através de um trabalho escrito sobre 

um estilo designado pelo professor, onde tinham de incluir a descrição do estilo e fazer um 

plano de aula acerca desse estilo.  

 Achamos por bem na avaliação, dos 4 estilos abordados, os alunos escolherem dois 

para serem avaliados nos parâmetros definidos, assim como retirarmos as partidas e viragens 

da avaliação de forma a proporcionar melhores notas e para que no futuro estes alunos, cuja 

nota de EF não conta para a média, tenham prazer e motivação para fazerem natação em EF.  

 Concluindo, os objetivos foram atingidos, e as estratégias aplicadas, assim como os 

conteúdos abordados, revelaram-se uma boa escolha, pois levaram a que os alunos atinjam-

se os objetivos, sempre com uma boa rentabilidade da aula, e onde não conseguimos ver algo 

claro que pudéssemos ter feito de uma melhor forma.  
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Anexos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avaliação Diagnóstico 

 Natação 
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Crol  
 

Costas 
 

Mariposa Bruços Respiração  Partida  

 

N.

º 

 

Nome 

 

 

 

 

    

1 Andreia Gomes SUF +  SUF + SUF SUF + SUF + INSUF 

4 Cândida Barbosa SUF SUF SUF SUF SUF + INSUF 

5 Carla Andrade SUF + SUF + SUF SUF + SUF + INSUF 

6 Catarina Freitas SUF SUF SUF SUF SUF + INSUF 

7 Cláudia Abreu AM AM AM AM AM AM 

8 Érica Rosa SUF SUF SUF SUF SUF + INSUF 

9 Fábio Sousa SUF + SUF + SUF + SUF + SUF + BOM 

10 João Gregório SUF SUF SUF SUF SUF + SUF + 

11 José Marujo SUF + SUF + SUF SUF SUF + BOM 

12 Laura Nunes SUF + SUF + SUF SUF SUF + INSUF 

13 Liliana Pereira  AM AM AM AM AM AM 

14 Ludovina Freitas AM AM AM AM AM AM 

15 Mara Sousa SUF + SUF + SUF + SUF + SUF + BOM 

16 Margarida Freitas SUF + SUF + SUF SUF SUF + INSUF 

17 Marta Reis AM AM AM AM AM AM 

18 Sofia Gonçalves  SUF SUF SUF SUF SUF + INSUF 

 

Avaliação Sumativa  

Ficha de avaliação final em natação 

Técnicas de nado - alternado 

Data:  Turma:  Local: piscina de 25m da EBSSC 

 Nível 0 Nível 1 Nível 2 Nível 3 Nível 4  

0 -5  6 - 9 10 - 13 14 - 17 18 - 20 
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M
em

b
ro

s 
su

p
er

io
re

s 
 

  Andreia 

Gomes; 

Catarina 

Freitas; 

Érica Rosa; 

Fábio Sousa; 

João 

Gregónio; 

Laura Nunes 

Margarida 

Freitas; 

José Marujo; 

Cândida 

Barbosa;  

Carla Sofia; 

Sofia 

Gonçalves; 

Mara Sousa; 

 

 

M
em

b
ro

s 
in

fe
ri

o
re

s 

  Andreia 

Gomes; 

Catarina 

Freitas; 

Érica Rosa; 

João 

Gregónio; 

Laura Nunes 

Margarida 

Freitas; 

Cândida 

Barbosa;  

Sofia 

Gonçalves; 

Fábio Sousa; 

José Marujo; 

Carla Sofia; 

Mara Sousa; 
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S
in

cr
o
n
iz

aç
ão

 

  Andreia 

Gomes; 

Catarina 

Freitas; 

Érica Rosa; 

João 

Gregónio; 

Laura Nunes 

Margarida 

Freitas; 

Cândida 

Barbosa;  

Sofia 

Gonçalves; 

Fábio Sousa; 

José Marujo; 

Carla Sofia; 

Mara Sousa; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Documento de apoio á Unidade Didática  
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Documento de Apoio 

Natação  

Mestrado em Ensino da 

Educação Física nos Ensinos 

Básico e Secundário -UTAD 

Escola Básica e Secundária de Santa 

Cruz – 2017/2018 
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Ténica de crol  

O Crol é uma técnica de nado em que o nadador se coloca na posição de decúbito ventral (de 

barriga para baixo), no curso da qual as acções motoras realizadas pelos membros superiores e pelos 

membros inferiores tendem a ser de forma alternada.  

A técnica de Crol, do ponto de vista biomecânico, é a mais eficiente das técnicas de nado. Este 

facto deve-se, principalmente, ao facto de ser uma técnica de nado alternada evitando-se, deste modo, 

grandes oscilações da velocidade intra-cíclica (no mesmo ciclo de braçadas e pernadas) assegurando 

uma propulsão contínua. Outro factor importante é que esta técnica aproxima-se bastante, ao longo 

do ciclo gestual, da posição hidrodinâmica fundamental (figura 1), isto é, da posição em que o corpo 

está na horizontal com extensão dos joelhos, da anca (pernas esticadas) e dos ombros (braços 

esticados). 

 

 

Regras mais relevantes  

Não existe uma regulamentação oficial para a técnica de crol. Esta técnica de nado apenas 

depende das potencialidades do movimento humano.  

Por esta razão, a prova onde é utilizada a técnica de crol é designada de “estilo livre”. A 

Federação Internacional de Natação Amadora (FINA) permite que o nadador utilize quaisquer 

movimentos para se deslocar na água, inclusive utilizar outra técnica desportiva (costas, bruços e 

mariposa) e mudar de técnica de nado em qualquer altura.  

A razão pela qual todos os nadadores escolhem a técnica de crol para realizar uma prova de 

estilo livre deve-se ao facto de esta técnica de nado ser superior às outras técnicas do ponto de vista 

biomecânico, do rendimento e da velocidade máxima alcançada durante o deslocamento na água. 

 

Técnica de braçada  
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A ação dos membros superiores possui uma relação estreita com o máximo rendimento da 

produção das forças propulsivas (forças que potenciam o avanço do corpo na água) durante o 

deslocamento do corpo.  

Sendo assim, é importante conhecer um conjunto de movimentos técnicos relacionados com 

o avanço do corpo pela água, para obter um deslocamento eficaz. Desta forma, o aluno deverá realizar 

braçadas de grande amplitude de modo a usufruir da propulsão exercida pelos braços quando fazem 

o movimento de tração dentro de água.  

Assim, quanto maior a trajetória deste movimento maior o avanço do corpo na água, 

permitindo um nado mais económico uma vez que implica a realização de menos braçadas em cada 

piscina realizada. 

 

Como podemos visualizar na figura 2, começando pela entrada da mão na água (1), esta ação 

deve ser realizada de forma a evitar turbulência e consequentemente arrasto porque prejudica o 

avanço do corpo. Para tal, o cotovelo deve estar mais elevado e o primeiro contacto com a água é 

feito com a ponta dos dedos.  

De seguida é feita a extensão completa do cotovelo e o adiantamento do ombro do mesmo 

lado para lançar a mão para a frente, com o braço totalmente submerso, efetuando assim a fase de 

deslize. Esta fase deve ser suave. 

 Depois de terminar a fase de deslize é iniciada a braçada subaquática (2), que descreve uma 

trajetória semelhante a um “S” (Figura 3), de fora para dentro e termina num movimento enérgico 

para trás até à coxa. Durante esta trajetória é necessário manter o cotovelo sempre elevado e afastado 

do troco para que, juntamente com a mão, seja maximizada a força propulsiva (3).  
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A fase de saída é feita junto ao ponto médio da coxa de forma descontraída e com o mínimo 

de resistência e turbulência, cortando a superfície da água com o dedo mínimo. Esta ação é conduzida 

pela elevação do cotovelo e por uma ligeira rotação da cintura escapular (linha de ombros) de modo 

a potenciar o relaxamento da mão e do antebraço e a facilitar a fase da recuperação aérea para não 

interferir no alinhamento corporal (4). 

 Na recuperação aérea, a mão deverá estar descontraída e passar o mais perto possível da linha 

média do corpo. O cotovelo deverá assumir uma posição sempre alta (5), propiciado pela rotação da 

cintura escapular (linha de ombros) até à nova fase de entrada na água. 

 

Técnica de pernada  

O movimento dos membros inferiores na técnica de crol parte da articulação coxo-femoral (da 

anca). O joelho guia o movimento, causando uma acção de “chicotada” do membro inferior e do pé.  

O pé deve estar descontraído, sendo a pressão da água que o vai colocar na posição mais 

favorável do ponto de vista propulsivo, isto é, na flexão plantar. Para além disso, as pontas dos dedos 

devem estar voltadas para dentro para haver uma maior superfície propulsiva. 

 

O batimento de pernas deve ser realizado sem interrupções, com uma ação idêntica a uma 

“chicotada” alternada (figura 5).  

Um batimento de pernas adequado promove uma técnica de nado rentável, mais propulsiva e 

potencia os movimentos propulsivos das ações executadas pelos braços.  

O batimento de pernas tem também uma função equilibradora, compensando, pela lei da ação-

reação, os desequilíbrios originados pelo movimento dos membros superiores. 
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Sincronização dos membros superiores  

Quando uma mão entra na água a outra encontra-se a realizar a braçada subaquática, conforme 

é possível observar na figura 6. A mão que se encontra a realizar a entrada na água e posteriormente 

a realizar o deslize não deve iniciar a fase descendente sem que a outra mão não tenha terminado a 

braçada subaquática (até o ponto médio da coxa). 

 

Sincronização dos membros superiores com os membros inferiores  

É mais frequente a realização de 6 batimentos de pernas por cada ciclo de braços (uma braçada 

para cada braço) por favorecer uma maior estabilização do alinhamento do corpo (figura7), 

permitindo ao nadador um maior rolamento dos ombros e trajectos propulsivos mais curvilíneos 

(realizam o “S” mais pronunciado). 
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Sincronização da acção dos membros superiores com o ciclo respiratório  

A inspiração faz-se através da rotação lateral da cabeça em simultâneo com o rolamento lateral 

do corpo (figura 8). A inspiração deve terminar no início da recuperação aérea do braço do mesmo 

lado. Assim, o rosto não deve emergir (sair fora de água) sem que antes o braço contrário esteja 

totalmente na água. O retorno do rosto para baixo (submergir) deve ser completado antes que a mão 

do mesmo lado entre na água.  

A utilização da respiração bilateral (composta por três braçadas para uma respiração, com a 

inspiração a realizar-se ora para o lado direito, ora para o lado esquerdo) ajuda a evitar o rolamento 

deficiente dos ombros para o lado contrário ao da respiração. 

 

Técnica de costas  

A técnica de costas caracteriza-se por uma actividade segmentar alternada e simétrica, 

característica que lhe permite, tal como acontece em crol, a criação contínua de força propulsiva pelos 

membros superiores e uma constante acção equilibradora/propulsora por parte dos membros 
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inferiores. De facto o custo energético e a eficiência mecânica do nado de Costas, em nadadores de 

bom nível técnico, são semelhantes aos que caracterizam o crol.  

 

Posição do corpo 

A posição do corpo deve manter-se, ao longo do ciclo gestual, o mais próxima possível da 

posição hidrodinâmica fundamental. 

 

Alinhamento lateral 

Os membros inferiores e as coxas deverão permanecer sempre no interior de uma área 

delimitada pela projecção da cintura escapular. A rotação do corpo em torno do eixo longitudinal e 

os batimentos dos membros inferiores em direcções laterais, a acompanhar a rotação do tronco, são 

factores fundamentais do equilíbrio dinâmico respeitante ao alinhamento lateral do corpo. A cabeça 

deve manter-se na mesma posição ao longo do ciclo gestual, sendo um erro grave a sua rotação ou 

oscilação lateral, a acompanhar as acções segmentares. 

 

Alinhamento horizontal  

O corpo deve estar colocado na água numa posição próxima da horizontal, de modo a permitir 

um batimento dos membros inferiores efectivo, sem que saiam da água com facilidade. Uma posição 

muito baixa da bacia provocará o aumento da superfície frontal de contacto, sofrendo maior 

resistência. A cabeça apresenta-se um pouco flectida e elevada na água, queixo para o peito e olhar 

dirigido para os pés, devendo esta posição ser mantida ao longo de todo o ciclo gestual. 

Rolamento do corpo  

Ao longo do ciclo gestual, o corpo do nadador sofre uma ligeira rotação longitudinal, ao nível 

dos ombros e também ao nível da cintura pélvica. 

 

Acção dos membros superiores 

 

Trajecto subaquático - entrada  

A entrada é sem dúvida, um dos momentos críticos da braçada.  
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No momento da entrada, o cotovelo está em execução completa. O braço e antebraço estão 

em rotação interna, de modo a que a mão entre na água pelo dedo mínimo, ponta dos dedos virada 

para baixo (adução da mão). Esta posição, além de oferecer resistência mínima ao entrar em contacto 

com a água, possibilita uma rápida transição para a fase seguinte do trajecto subaquático.  

O membro superior deve entrar na água sensivelmente no prolongamento do ombro, que 

coincide com o momento em que o ombro do lado contrário surge fora de água, iniciando a saída do 

membro superior do lado respectivo. 

Acção descendente inicial (ADI) 

Na ação descendente inicial a mão e o antebraço do nadador, logo após a entrada, deslocam-

se para baixo e para fora, até que o cotovelo se encontre por cima da mão. Após a entrada na água, o 

braço e o antebraço sofrem uma gradual rotação interna até que a mão se encontre orientada para trás, 

para baixo e para fora. Ao longo desta fase o membro superior permanece em extensão, permitindo 

o afundamento da mão. 

 

Acção ascendente (AA)  

Após a fase de afundamento, a mão do nadador executa um trajecto semicircular para cima e 

para dentro, até atingir uma posição à superfície da água, sem a ultrapassar. Ao longo desta fase, a 

palma da mão roda para cima e dentro, dedos apontados diagonalmente para fora. 

 

Acção descendente final (ADF) 

 A ADF, fase de maior importância propulsiva da braçada de costas, começa com o cotovelo 

flectido e a mão perto da superfície da água e vai consistir no deslocamento dos segmentos 

propulsivos para baixo, para trás e para fora, através da extensão do cotovelo. 

 

Saída  

No final da ADF, a mão roda para dentro, palma virada para a região lateral da coxa, de modo 

a “cortar com o polegar para cima no seu trajecto ascendente, provocando a menor resistência 

possível. 

 

Recuperação aérea  
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O membro superior deve seguir uma trajectória por cima do ombro, evitando desvios laterais, 

que perturbem o alinhamento lateral do corpo. O cotovelo deve manter-se em extensão ao longo de 

todo o trajecto, iniciando-se a rotação interna do braço, antebraço e mão logo após a saída da água. 

Aconselha-se uma posição do membro superior em rotação interna com a palma da mão virada para 

fora, quando o membro superior passa por cima do ombro, de modo a que a entrada na água seja 

preparada com antecedência desejável. 

 

Acção dos membros inferiores  

A direcção dos trajectos executados pelos pés na técnica de costas é, tal como na técnica de 

crol, ligeiramente para fora ou para dentro, acompanhando a rotação do corpo sobre o seu eixo 

longitudinal, mantendo o alinhamento com o tronco. 

 

Acção ascendente  

É fase mais propulsiva do batimento de pernas de costas. Durante a fase ascendente do 

batimento de pernas, a coxa do nadador é activamente puxada para cima, em direcção à superfície da 

água, ao mesmo tempo que o joelho vai flectindo.  

A extensão activa e potente do joelho inicia-se quando este se está já a aproximar do fim do 

seu trajecto ascendente, estando os pés neste momento em complexa flexão plantar e ponta dos dedos 

apontada para baixo e para dentro. Uma indicação básica para esta fase do movimento indica que os 

joelhos não devem ultrapassar a superfície da água, apesar do grau elevado de flexão atingido. 

 

Acção descendente  

É principalmente uma acção de recuperação. Ao longo do percurso descendente de 

recuperação, o membro inferior vai permanecer em extensão, graças à resistência da água na face 

posterior do membro inferior. Esta fase termina quando o joelho fica horizontalmente alinhado com 

a bacia. 

 

Sincronização da acção dos membros superiores  

A sincronização óptima na ação dos membros superiores na técnica de costas impõe a entrada 

de uma mão no momento em que a outra termina a ADF. Deste modo é assegurada a continuidade 

das acções propulsivas. Como ponto de referência fundamental, assinala-se que o momento em que 
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a mão está no ponto mais alto da sua trajectória aérea com o momento em que a mão do lado contrário 

termina a AA. 

 

Sincronização membros superiores / membros inferiores  

Devido ao carácter pronunciadamente lateralizante dos trajectos subaquáticos próprios desta 

técnica é eficaz uma sincronização de 6 batimentos por ciclo de membros superiores. Deste modo, tal 

como na variante do crol de estrutura semelhante, a cada uma das acções propulsivas de cada membro 

superior corresponde uma fase ascendente do batimento de pés. 

Sincronização da acção dos membros superiores com o ciclo respiratório  

Embora a posição do corpo na técnica de costas facilite a realização do ciclo respiratório, é 

importante que o nadador adquira um ritmo respiratório bem marcado.  

O ciclo respiratório deverá, assim estar estreitamente sincronizado com o ciclo de braços, 

assinalando-se normalmente para este efeito, que a inspiração deverá coincidir com a fase de 

recuperação de um dos braços, mantendo-se esta referência constante, mesmo quando se inspira em 

cada 2 ou 3 ciclos de membros superiores. 

 

Condicionantes regulamentares na técnica de costas  

O regulamento da FINA impõe que o nadador, na técnica de costas, mantenha uma posição 

dorsal durante o período que dura a prova competitiva, salvo quando da realização das viragens. O 

nadador que abandone esta posição antes de iniciar a rotação para a viragem ou antes de tocar com a 

parte mais avançada do corpo (normalmente a mão) na parede topo da piscina, no final da prova, será 

desqualificado.  

Em conclusão, a técnica de costas é definida unicamente pela posição dorsal. 
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Anexo 2 – Plano de Aula (Exemplo) 

                                            Escola Básica e Secundária de Santa Cruz 

Departamento de Educação Física 

Ano Letivo 2017/2018 

 
Nelson Freitas 

 

PLANO DE AULA nº12 

 

 

Unidade Didática: Natação 

Professor: Nelson Freitas Ano: 11º Turma: C 

Aula nº: 23-24 Aula da U.D.: Nº 9 e 10 Nº Alunos: 16   

Data: 27/10/2017 Hora: 08:10 – 9:40 T.H.: 90’ 

Instalações/local: Piscina 

Material: 16 pranchas 

 

Objetivo específico da aula Função Didática Conteúdos 

 

Domínio da pernada e braçada no 

estilo costas 

Domínio da respiração 

Domínio do mergulho 

       

 

Transmissão/Assimilação 

Respiração, pernada de costas e braçada 

no estilo costas, mergulho 

 

Objetivos operacionais 
 

 

 

 

 

1º 

Ação: pernada e controlo da respiração 

Contexto: individualmente com prancha em cima dos joelhos 

Critérios de êxito: amplitude da pernada, pernada submersa, flexão plantar, controlo da respiração  

 

 

 

2º 

Ação: pernada com braçada do lado esq/dir 

Contexto: individualmente com prancha 

Critérios de êxito:  entrada da mão na água no prolongamento do ombro com o dedo mínimo, amplitude da 

pernada, pernada submersa, flexão plantar, controlo da respiração. 

3º Ação: braçada estilo costas 

Contexto: individualmente com pull-buoys 

Critérios de êxito: entrada da mão na água com o dedo mínimo e no prolongamento do ombro, ponta dos 

dedos virada para baixo 

4º Ação: técnica de costas 

Contexto: individualmente  
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Critérios de êxito: entrada da mão na água no prolongamento do ombro com o dedo mínimo, amplitude da 

pernada, pernada submersa, flexão plantar, controlo da respiração. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

TP Sequência De 

Tarefas 

Estratégias/Controlo 

 

 

 

 

 

 

6’ 

 

 

 

 

 

Instrução Inicial 

Alunos sentam-se na bancada e de costas para eventuais 

distrações. Todos os alunos deverão estar colocados de 

forma a que consigam visualizar o Professor. 

Enquanto o Professor efetua a chamada estará atento a 

situações de risco eminente, tais como: relógios, anéis, brincos, cabelo apanhado 

(raparigas), etc. 

Uma vez que os parâmetros anteriores estão assegurados, será estabelecido regras sobre 

a dinâmica da aula. 

Apresentação do objetivo especifico da aula, com uma breve abordagem sobre as 

componentes críticas e questionamento em relação á aula anterior.  

Finalmente, procede-se à instrução do 1º exercício, utilizando um aluno como agente 

de ensino, demonstrando o que se pretende com o exercício. 

 

30’’ Transição 

5’ Aquecimento 1)  Mobilização articular;  

2) Aquecimento articular específico, execução de diversos movimentos 

articulares. Ativação cardiorrespiratória e muscular; 

O professor circula dando indicações relativamente ao exercício. 

   

30’’ Transição 
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12’ 

 

 

1º Objetivo 

Operacional 

Os alunos divididos pelas pistas disponíveis, com prancha, circulando pelo lado 

direito da pista, começam a fazer a pernada, sendo que fazem 6 x 25m.  

Feedbacks: amplitude da pernada, pernada submersa, flexão plantar, controlo da 

respiração. 

 

 

1’ 

 
Transição/ 

Organização/ 

Instrução 

 
À chamada do professor, os alunos vêm ao seu encontro, mantendo a organização que 

é junto a bordo da piscina. Este dá a instrução do exercício seguinte 

 

 

12’ 

 

 

2º Objetivo 

Operacional 

 

  

Os alunos divididos pelas pistas disponíveis, saindo um de cada vez e circulando pelo 

lado direito da pista, executam a pernada com a introdução da braçada á DIR/ESQ. 

Os alunos fazem 2x25m, com o braço esquerdo estendido e apoiado na prancha, 

2x25m, com o braço direito estendido e apoiado na prancha e 4x25m alternando o 

apoio do braço na prancha.  

 

Feedbacks: entrada da mão na água no prolongamento do ombro com o dedo mínimo, 

amplitude da pernada, pernada submersa, flexão plantar, controlo da respiração. 

1’ Transição/ 

Organização/ 

Instrução 

À chamada do professor, os alunos vêm ao seu encontro, mantendo a organização. 

Este dá a instrução do exercício seguinte 

12’ 3º Objetivo 

Operacional 

 

Os alunos divididos pelas pistas disponíveis, com pull-buoys, saindo um de cada vez 

e circulando pelo lado direito, fazem 6x25m de braçada no estilo costas.  

 

Feedbacks: entrada da mão na água com o dedo mínimo e no prolongamento do 

ombro, ponta dos dedos virada para baixo. 

1’ Transição/ 

Organização/ 

Instrução 

À chamada do professor, os alunos vêm ao seu encontro, mantendo a organização. Este 

dá a instrução do exercício seguinte 

6’ 4º Objetivo 

Operacional 

 

Os alunos divididos pelas pistas, executam a técnica de costas completa, fazendo 6x 

25m.  

Feedbacks: entrada da mão na água no prolongamento do ombro com o dedo mínimo, 

amplitude da pernada, pernada submersa, flexão plantar, controlo da respiração. 

 

30’’ Transição 
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5’ 

 

BALANÇO 

 FINAL DE 

AULA 

No final da aula, num diálogo com os alunos, o professor 

faz um balanço da aula lecionada, analisando a performance 

dos alunos em relação ao objetivo específico, apontando as 

causas dos principais erros, apresenta soluções para a sua resolução, questionando 

sobre os conteúdos abordados na aula. Numa próxima aula irá corrigir os erros através 

de feedbacks individuas e coletivos.  

Despertar os alunos para as etapas seguintes da U.D.  

Arrumo do material.  

Dada por Terminada a Aula 

 

 

 

 

 

Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro                                              

      Mestrado em Ensino de Educação Física nos Ensinos Básico e Secundário 

Ano Letivo 2017/2018 

 

Nelson Freitas 

 

BALANÇO Nº10 

 

 

 

No início da aula, reuni a turma na bancada, fazendo a chamada e observando 

situações iminentes de risco. De seguida apresentei o objetivo especifico da aula, explicando 

as componentes críticas e definindo a ação, o contexto e o critério de êxito. Após os 

momentos anteriores procedi à instrução do 1º exercício e de seguida ordenei que 

começassem o aquecimento com mobilização geral fora da piscina. Depois os alunos 

chegaram ao 1º exercício começando a fazer a pernada, com o controlo da respiração 

unilateral, onde pôde constatar que a pernada dos alunos está muito satisfatória, sendo que a 

respiração eles ainda não conseguem controlar. Optei por ir dando feedbacks individuais a 

cada 25m e feedback de grupo no final do exercício.   

Data: 20/10/2017 Ano: 11º Turma: C Hora: 08h10-09h40 

U.D.: Natação Instalações/Local: Piscina T.H.: 90´ 

Estagiário: Nelson Freitas Professor Cooperante: José Dias 

Objetivo Específico:  Domínio da coordenação global da técnica crol 

Domínio da respiração 
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No 2ºobjetivo operacional, os alunos mantiveram a pernada mas inserindo já a 

braçada, uma vez cada braço, onde muitos já aplicavam bem a pernada mas não executando 

tão bem a braçada, não elevando o cotovelo não entrar com a mão na água no prolongamento 

do corpo. Fui dando feedbacks individuais e gerais a cada 25m e os alunos foram tentando 

aplicar, tendo se notado alguma melhoria na braçada. 

 No 3º objetivo operacional fizeram a técnica completa, sem prancha, e só com a 

condicionante de primeiro fazer respiração unilateral e depois bilateral. Notamos uma boa 

dinâmica dos alunos neste exercício, até porque obviamente eles preferem estar a trabalhar 

sem muitas condicionantes e exercícios mais completos. Mantive os feedbacks individuais 

e coletivos, reforçando sempre os pontos positivos.  

 Devido ao facto de ter indo dado muitos feedbacks, quer fossem individuais ou 

grupais, não conseguimos realizar o 4º objetivo operacional por falta de tempo, mas em que 

acredito que foi muito benéfico para os alunos receberem os feedbacks em detrimento do 

último exercício. Perdi o controlo do tempo, o que é menos positivo mas nesta aula aumentei 

muito a frequência dos feedbacks. 

 No final da aula, voltamos a juntar os alunos dentro da piscina, fazendo um balanço 

da aula lecionada, analisando a performance dos alunos em relações aos objetivos, 

apontando os principais erros, apresentar as soluções para esses erros e elogiando as coisas 

que de positivo foram feitas. Questionei também sobre quais os critérios de êxito da pernada 

e braçada aos quais os alunos responderam de forma positiva. Finalmente abordamos já o 

que será a próxima aula para os alunos já virem mais preparados. De seguida juntei os outros 

alunos que não fizeram a aula e ficaram a fazer relatório da aula, para lhes explicar de uma 

forma mais especifica o que foi pedido na aula. A aula foi dada por terminada de forma 

serena e calma. 

 Concluindo, considero que as opções tomadas foram as melhores porque os objetivos 

foram atingidos, excluindo claro o último objetivo operacional, e os alunos estiveram 

motivados e empenhados em quase toda a aula.  
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Anexo 3 – inquérito do estudo de turma 

               Escola Básica e Secundária Santa Cruz 

Departamento de Educação Física 

Ano Letivo 2017/2018 

 
 

FICHA INDIVUAL DO ALUNO 

 

1. Dados Pessoais 

 

Nome _______________________________________________________ Nº __________ 

Data de nascimento ___/___/______  Freguesia onde reside__________________________ 

Telefone_________________ Telemóvel Encarregado de Educação________________ 

 
2. Meio de transporte que utiliza para Escola 

 

Carro               Transporte público               Mota               Bicicleta               A pé           

Outro________________________ 

 
3. Qual a duração da viagem até à Escola 

Entre 1-10 minutos               Entre 10-20 minutos               Entre 20-30 minutos 

Entre 30-40 minutos             Entre 40-50 minutos               + de 60 minutos    

 

4. Tens algum problema de saúde? 

 
Sim  Não    

Se respondeste sim, indica qual________________________________________ 

 
5. Já tiveste alguma lesão a praticar exercício físico? 

 
Sim  Não    

Se respondeste sim, indica qual a lesão__________________________________ 

 
6. Quantas refeições fazes por dia? 

 

Uma  Duas  Três  Quatro  Cinco  Seis  

 

Mais de seis 
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7. Tomas o pequeno almoço antes de vires para a Escola? 

 
Sim  Não    

Se respondeste não, explica o motivo________________________________________ 

 
 
8. O que fazes nos tempos livres? Seleciona duas opções que fazes com mais frequência 

Atividade física   

Ver TV  

Jogar consola (playstation, etc.) 

Ler 

Estudar 

Passear/ sair com os amigos 

No computador 

Outra: _______________________________________ 

 
9. Praticas alguma modalidade a nível federado? 

Sim  Não    

Se respondeste sim, indica qual:________________________________________ 

 
10. Praticas alguma modalidade inserida no Desporto Escolar ? 

Sim  Não    

Se respondeste sim, indica qual:________________________________________ 

 

11. Quais as modalidades que mais gostas? Asinala uma ou mais opções. 

Voleibol  Futebol  Andebol  Basquetebol  Ginástica 

Badminton  Atletismo 

Outra: _______________________________________ 

 
12. Quais as modalidades que menos gostas? Asinala uma ou mais opções. 

Voleibol  Futebol  Andebol  Basquetebol  Ginástica 

Badminton  Atletismo 
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Outra: _______________________________________ 

 

13. Gostas da disciplina de Educação Física? 

Sim  Não    

Se respondeste não, indica o motivo:________________________________________ 

 

Obrigado pela colaboração. 

 


