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RESUMO	
	

	 O	presente	relatório	pretende	expor	o	trabalho	efetuado	ao	longo	do	nosso	

estágio	curricular,	que	se	desenvolveu	na	Escola	Secundária	de	Morgado	de	Mateus,	

no	ano	letivo	de	2017/2018.	O	núcleo	de	estágio	da	respetiva	 instituição	educativa	

foi	 constituído	 por	 quatro	 alunos,	 finalistas	 do	Mestrado	 em	 Ensino	 de	 Educação	

Física	 nos	 Ensinos	 Básico	 e	 Secundário,	 tendo	 um	 orientador	 que	 sempre	

acompanhou	 todo	 o	 trabalho	 realizado	 ao	 longo	 do	 ano,	 procurando	 sempre	

potenciar	o	nosso	desenvolvimento	contínuo	e	integral.	

	 Através	 deste	 relatório	 final,	 iremos	 apresentar	 as	 diversas	 tarefas	 que	

realizamos	 durante	 este	 ano	 letivo,	 e	 que	 se	 encontram	 definidas	 nas	 linhas	

programáticas	do	estágio	pedagógico.	Todas	estas	tarefas	contribuíram	para	a	nossa	

formação	 como	 futuros	 docentes,	 e	 o	 conjunto	 de	 competências	 que	 adquirimos	

com	essas	tarefas	serão	expressas	no	decorrer	do	mesmo.		

	 A	 intenção	 deste	 relatório	 é	 descrever	 e	 refletir	 sobre	 as	 atividades	

desenvolvidas	 ao	 longo	 do	 ano,	 pretendendo-se	 realizar	 uma	 avaliação	 de	 todo	 o	

trabalho	 desenvolvido	 e	 os	 conhecimentos	 dele	 derivado,	 ao	 descrever	 e	 analisar	

criticamente	as	dimensões	nele	referidas.		

	 As	principais	competências	profissionais	a	desenvolver	enquanto	professores	

estagiários	 são:	 a	 organização	 e	 gestão	 do	 processo	 de	 ensino-aprendizagem,	 a	

realização	 e	 a	 avaliação.	 O	 conhecimento	 adquirido,	 as	 dificuldades	 sentidas,	 o	

impacto	do	estágio	na	realidade	escolar	e	a	análise	e	perspetiva	da	formação	inicial	e	

contínua	foram	também	abordadas	de	uma	forma	crítica	e	reflexiva.		

	 É	necessário	manter	bem	presente	que	o	processo	de	ensino	aprendizagem	

deve	 ser	mútuo	não	 se	esgotando	 simplesmente	na	 transmissão	de	 conhecimento	

por	parte	do	professor,	mas	deve	sim	procurar	o	diálogo,	diálogo	este	que	se	espera	

ser	presença	assídua	no	espaço	de	aula.	

	

Palavras-chave:	 educação	 física,	 estágio	 pedagógico,	 ensino-aprendizagem,	

formação	de	professores.	
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ABSTRACT	

This	 report	aims	 to	expose	 the	work	performed	along	our	 curricular,	which	

developed	in	the	Escola	Secundária	de	Morgado	de	Mateus,	in	the	academic	year	of	

2017/2018.	The	core	 stage	of	 their	educational	 institution	was	 constituted	by	 four	

students,	 finalists	 of	 the	Masters	 Degree	 in	 the	 teaching	 of	 physical	 education	 in	

primary	and	secondary	teaching,	having	a	mentor	who	has	always	accompanied	all	

the	 work	 done	 throughout	 the	 school	 year,	 always	 striving	 to	 enhance	 our	

continuous	development	and	integral.	

Through	 this	 final	 report,	we	will	 present	 the	 various	 tasks	 that	we	do	 this	

school	year,	and	which	are	laid	down	in	the	guidelines	of	the	educational	stage.	All	of	

these	tasks	have	contributed	to	our	training	as	future	teachers,	and	the	set	of	skills	

that	we	acquire	with	these	tasks	shall	be	expressed	in	the	course	of	the	report.	

The	intent	of	this	report	is	to	describe	and	reflect	on	the	activities	developed	

along	 the	 years,	 intending	 to	 undertake	 an	 assessment	 of	 all	 the	 work	 and	

knowledge	 derived,	 to	 describe	 and	 critically	 analyze	 the	 dimensions	 referred	 to	

therein.	

The	 main	 professional	 skills	 to	 develop	 as	 a	 trainee	 teachers	 are:	 the	

organization	and	management	of	the	teaching-learning	process,	implementation	and	

evaluation.	The	knowledge	acquired,	the	difficulties	experienced,	the	 impact	of	the	

internship	in	school	reality	and	the	analysis	and	perspective	of	initial	and	continuing	

training	were	also	addressed	a	critical	and	reflexive	manner.	

It	 is	 necessary	 to	 keep	 in	mind	 that	 the	 teaching-learning	 process	must	 be	

recognition	not	simply	exhausting	in	the	transmission	of	knowledge	by	the	teacher,	

but	must	rather	seek	dialog,	a	dialog	that	is	expected	to	be	assiduous	presence	in	the	

classroom.	

Keywords:	 physical	 education,	 pedagogical	 stage,	 teaching	 and	 learning,	 teacher	

training.	
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INTRODUÇÃO	
	
	 O	presente	documento	constitui	o	Relatório	Final	de	Estágio,	surgindo	como	

parte	integrante	da	unidade	curricular	de	Estágio	Pedagógico.	Este	relatório	surge	no	

âmbito	do	2º	e	último	ano	do	Mestrado	em	Ensino	da	Educação	Física	nos	Ensinos	

Básico	e	Secundário	pela	Universidade	de	Trás-Os-Montes	e	Alto	Douro.		

	 O	 estágio	 foi	 realizado	 na	 Escola	 Morgado	 de	 Mateus,	 em	 Vila	 Real,	 no	

presente	 ano	 letivo	 2017/2018,	 tendo	 como	professor	 supervisor	 o	 Professor	 José	

Vilaça,	 como	 professor	 cooperante	 o	 Professor	 Carlos	 Pires	 e	 como	 colegas	 de	

estágio	Ana	Rafaela,	David	Ferreira	e	Nuno	Alves.	

	 Este,	teve	como	principal	objetivo	fornecer	a	 integração	dos	conhecimentos	

teóricos	 adquiridos	 no	 1º	 e	 2º	 semestres	 do	 curso	 de	 mestrado,	 através	 de	 uma	

prática	docente	em	situação	real	e	orientada	de	forma	a	profissionalizar	docentes	de	

educação	 física	 capazes,	 componentes	 e	 adequadamente	 preparados	 para	 a	 sua	

profissão.		

	 Deste	modo,	o	presente	relatório	visa	a	apresentação	detalhada	de	todos	os	

acontecimentos	relevantes	que	decorreram	ao	longo	deste	ano	letivo,	bem	como	a	

análise	criteriosa	de	todos	os	pormenores	deste	percurso,	assim	como,	a	realização	

de	 um	 balanço,	 de	 forma	 a	 que,	 seja	 feita	 uma	 auto-observação	 ao	 que	 foi	 o	

trabalho	desenvolvido,	descrevendo	as	expectativas	iniciais	relativamente	ao	ano	de	

estágio,	 seguidamente	 enumerando	 as	 diferentes	 e	 vastas	 tarefas	 realizadas	

individualmente	 e	 em	 grupo,	 e	 com	 isto,	 elaborar	 uma	 reflexão	 na	 qual	 constem	

todos	 os	 aspetos	 positivos	 e	 negativos,	 as	 dificuldades	 sentidas,	 os	 aspetos	 mais	

difíceis	de	ultrapassar,	a	 importância	de	todo	o	trabalho,	tanto	individual	como	em	

grupo,	o	impacto	do	estágio	na	formação	do	professor	e	na	formação	dos	alunos	e	

finalmente,	 a	 experiência	 pessoal	 e	 profissional	 que	o	 estágio	proporcionou	e	que	

mais-valias	poderá	trazer	num	futuro	próximo.	

	 O	 estágio	 como	 campo	 de	 conhecimento	 é	 o	 eixo	 curricular	 central	 nos	

cursos	de	 formação	de	professores,	pois	possibilita	que	sejam	trabalhados	aspetos	

indispensáveis	à	construção	de	identidade,	dos	saberes	e	das	posturas	específicas	ao	

eixo	 docente,	 e	 é	 no	 processo	 de	 formação	 que	 são	 consolidadas	 as	 ações	 e	

intenções	da	nossa	profissão.		
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	 De	acordo	com	Francisco	e	Pereira	(2004)	o	estágio	surge	como	um	processo	

fundamental	na	formação	do	aluno	estagiário,	pois	é	a	forma	de	fazer	a	transição	de	

aluno	para	professor.	 Este	é	um	momento	da	 formação	em	que	o	estagiário	pode	

vivenciar	experiências,	conhecendo	melhor	a	sua	área.		
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	 1.	ESTÁGIO	PEDAGÓGICO	

 O	estágio	pedagógico	é	o	 culminar	de	uma	 formação	académica	 repleta	de	

aquisições,	 quer	 a	 nível	 pessoal,	 quer	 a	 nível	 profissional,	 marcando	 a	 nossa	

formação	 e	 contribuindo	 para	 o	 sucesso	 que	 todos	 os	 estudantes	 ambicionam	

alcançar	enquanto	docentes.	

	 Este	é	compreendido	como	um	processo	de	vivência	prático-pedagógica,	que	

aproxima	 o	 estudante	 da	 realidade	 da	 sua	 área	 de	 formação	 e	 o	 auxilia	 a	

compreender	 diferentes	 teorias	 que	 regem	 o	 exercício	 profissional.	 É	 uma	

componente	 curricular	 fundamental	 para	 a	 criação	 de	 um	espaço	 de	 aproximação	

real	entre	a	universidade	e	a	comunidade,	que	possibilita	uma	integração	à	realidade	

social	e	à	participação	no	processo	de	desenvolvimento	regional.	

	 O	estágio	objetiva	a	afirmação	da	aprendizagem	como	processo	pedagógico	

de	 construção	de	 conhecimentos,	desenvolvimento	de	 competências	e	habilidades	

sob	processo	de	supervisão.	

	 Segundo	Nóvoa,	A.	S.	(1992),	o	estágio	pedagógico	constitui	um	processo	de	

formação	que	visa	o	desenvolvimento	de	competências	dos	licenciados	no	âmbito	da	

prática	 pedagógica	 na	 sala	 de	 aula,	 numa	 perspectiva	 de	 aperfeiçoamento	

profissional,	nos	domínios	científico,	didático,	pedagógico	e	político.	

	 Assim,	 o	 estágio	 pedagógico	 é	 uma	 prática	 de	 carácter	 pedagógico,	 que	

promove	a	aquisição	de	competências	profissionais,	desenvolve	habilidades,	hábitos	

e	atitudes.		

	

	 1.1.	EXPECTATIVAS	RELATIVAS	AO	ESTÁGIO	

 No	início	deste	longo	período	de	aprendizagem	existiam	muitas	expectativas	

e	 receios	 em	 relação	 ao	 estágio,	 à	 realidade	 escolar	 que	 iríamos	 encontrar,	 aos	

alunos	e	aos	restantes	professores.	É	claro	que	sempre	perspetivei	um	ano	de	muito	

trabalho,	 com	 algumas	 dores	 de	 cabeça	 e	 muita	 preocupação	 para	 obter	 os	

melhores	resultados	e,	na	realidade	foi	o	que	aconteceu	logo	desde	o	início,	desde	a	

primeira	reunião	com	o	orientador.		

	 Este	 estágio	 sempre	 significou,	 para	 mim,	 um	 grande	 desafio,	 uma	 coisa	

diferente	 e	 que,	 embora	 tivéssemos	 alguma	 preparação	 no	 primeiro	 ano	 do	

mestrado,	 nunca	 seria	 tão	 real	 como	 com	 a	 nossa	 primeira	 turma,	 essa	 questão	
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preocupava-me,	o	 facto	de	não	 conhecer	os	 alunos,	não	 conhecer	o	meio	escolar,	

sempre	me	causou	um	pouco	de	inquietação.		

	 Desde	o	primeiro	dia	em	que	entrei	na	escola	que	me	senti	acolhida	por	toda	

a	comunidade	escolar	de	forma	excecional,	pessoas	muito	simpáticas	e	com	vontade	

de	ajudar,	desde	o	conselho	executivo	até	às	funcionárias	do	bar	todos	mostraram	

disponibilidade	para	nos	receber	e	aí,	as	minhas	expectativas	foram	superadas,	uma	

vez	que	não	estava	à	espera	da	entreajuda	e	cumplicidade	entre	todos.			

	 Relativamente	 aos	 meus	 colegas	 estagiários,	 como	 já	 nos	 conhecíamos,	

conseguimos	 trabalhar	 em	 grupo,	 cooperando	 em	 todas	 as	 atividades	 e	 dando	

feedbacks	 positivos	 e	 negativos	 uns	 aos	 outros	 sempre	 que	 era	 necessário,	

tornando-se	assim	uma	mais-valia	para	os	quatro.		

	 Em	 relação	 ao	 orientador,	 não	 criei	 grandes	 expectativas,	 esperava	 apenas	

que	fosse	compreensivo	e	que	tivesse	toda	a	disponibilidade	para	nos	ajudar,	e	isso	

mostrou-se	 logo	desde	o	 início,	 assim	 como	a	 forma	 como	nos	dava	 sugestões	de	

melhoria	e	ideias	de	exercícios	que	deveríamos	fazer	para	uma	maior	evolução	dos	

nossos	alunos.	Desde	logo	me	apercebi	que	era	um	profissional	altamente	dotado	de	

conhecimentos	e	de	muitos	anos	de	prática	no	meio	escolar,	com	grande	experiência	

na	orientação	de	estágios	pedagógicos	e	com	uma	postura	altamente	profissional.	

	 Quanto	 aos	 alunos	 estive	 sempre	 um	 pouco	 reticente,	 não	 conhecia	 as	

turmas	 e,	 embora	 o	 orientador	 tivesse	 conhecimento	 de	 duas	 delas	 e	 fossem	

excelentes	 turmas,	 havia	 uma	 que	 era	 a	 primeira	 vez	 que	 ia	 ter	 contacto	 com	

professores	estagiários	e	que,	como	era	uma	turma	maior,	pensamos	que	pudesse	

existir	 uma	maior	 problema.	 Pelo	 contrário,	 ambas	 as	 turmas	 se	 mostraram	 com	

vontade	de	aprender,	sendo	todos	os	alunos	responsáveis	e	mesmo	sendo	um	pouco	

barulhentos	e	nos	dessem	algum	trabalho	ao	longo	do	ano,	não	foi	nada	que	não	nos	

tivesse	feito	crescer	enquanto	professores.		

	 Em	relação	à	escola,	esta	tinha	sido	a	minha	primeira	opção	de	escolha	para	

estagiar,	porque	já	tinha	ouvido	muitos	aspetos	positivos	da	mesma.	É,	sem	duvida,	

uma	escola	com	muito	boas	condições,	 tanto	 interiores	como	exteriores,	que	dá	a	

oportunidade	das	turmas	terem	acesso	a	várias	modalidades	diferentes,	sendo	isto	

uma	mais-valia	para	os	nossos	alunos.		

	 No	 geral,	 este	 estágio	 superou	 as	 minhas	 expectativas,	 mostrando-se	 uma	
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ótima	oportunidade	de	aprendizagem,	favorecendo	um	melhor	espírito	de	trabalho	

individual,	mas	também	em	grupo,	atitudes	proactivas	na	 identificação	e	resolução	

de	 problemas	 a	 nível	 pedagógico,	 capacidades	 de	 lecionação	 e	 a	 integração	 dos	

conhecimentos	teóricos	adquiridos.	

	

	 2.	 ORGANIZAÇÃO	 E	 GESTÃO	 DO	 PROCESSO	 DE	 ENSINO-

APRENDIZAGEM		

	 Durante	o	estágio	pedagógico	foram	desenvolvidas	competências	necessárias	

que	 um	 professor	 deve	 adquirir	 para	 uma	 adequada	 condução	 do	 processo	 de	

ensino-aprendizagem.	O	trabalho	que	leva	à	aquisição	dessas	mesmas	competências	

é	um	trabalho	desenvolvido	durante	o	ano	 letivo	e	dirigido	a	uma	ou	mais	turmas.	

Junto	 desta(s),	 foram	 aplicados	 os	 conhecimentos	 adquiridos	 anteriormente	

consoante	a	situação	e	o	momento	em	que	os	mesmos	eram	requisitados.		

	 Nem	todos	os	conhecimentos	adquiridos	se	tornaram	aplicáveis	e	muitos	dos	

mesmos	 tiveram	 de	 ser,	 em	 parte,	 adequados	 à	 realidade	 escolar	 e,	 mais	

especificamente,	às	turmas	em	questão.		

	 Sendo	 assim,	 cada	 professor	 estagiário,	 juntamente	 com	 a	 presença	 e	

orientação	 do	 professor	 cooperante	 da	 escola,	 leva	 a	 seu	 encargo	 uma	 turma	 de	

secundário,	 tendo	 acompanhado	 a	 mesma	 até	 ao	 fim	 do	 ano	 letivo	 direta	 ou	

indiretamente,	 uma	 vez	 que,	 como	 o	 nosso	 núcleo	 de	 estágio	 era	 constituído	 por	

quatro	elementos	e	o	nosso	orientador	tinha	apenas	três	turmas,	houve	um	sistema	

de	 rotação	 entre	 nós	 estagiários,	 tendo	 oportunidade	 de	 lecionar	 às	 diferentes	

turmas,	podendo	assim	acompanhar	a	evolução	de	cada	uma	delas,	o	que	fez	com	

que	o	nosso	percurso	ficasse	mais	enriquecido,	devido	à	existência	de	duas	turmas	

de	12º	ano	e	uma	turma	de	10º	ano.		Assim,	o	nosso	núcleo	ficou	responsável	pela	

construção	dos	vários	documentos	para	as	diferentes	turmas,	sendo	estes:	unidades	

didáticas,	 planos	 de	 aula,	 grelhas	 de	 estruturação	 de	 conteúdos,	 observações	 aos	

colegas	 estagiários,	 balanços	 dos	 planos	 de	 aula	 e	 das	 unidades	 didáticas,	

documentos	 de	 apoio	 para	 auxiliar	 o	 estudo	 dos	 alunos,	 aulas	 teóricas,	 testes	

teóricos	 e	 respetivas	 correções,	 incluindo	 também	 fichas	 de	 registo	 de	 presenças,	

fichas	de	registo	do	domínio	socioafetivo,	fichas	de	registo	do	domínio	psicomotor,	
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fichas	de	avaliação	diagnóstica,	fichas	de	avaliação	prática	e	fichas	de	autoavaliação.	

No	final	de	cada	período,	era	elaborada	também	uma	grelha	de	avaliação	sumativa	

com	as	notas	descriminadas	de	todos	os	alunos.	

	 Salientando	também	que,	cada	professor	estagiário	tinha	que	fazer	o	registo	

dos	sumários	da	turma	na	qual	estava	responsável,	tendo	também	que	participar	em	

reuniões	 semanais	 com	 o	 orientador	 e,	 auxiliar	 na	 organização	 em	 atividades	 na	

escola.		

	

	 2.1.	PLANEAMENTO	ANUAL		

	
“Planear	consiste	em	prever	e	decidir	sobre:	o	que	pretendemos	realizar,	o	que	

vamos	fazer,	como	vamos	fazer	e	como	devemos	analisar	a	situação	a	fim	de	

verificar	se	o	que	pretendemos	foi	atingido.”	Parra,	1972	

	

	 O	 planeamento	 anual	 tem	 como	 principal	 objetivo	 antecipar	 e	 preparar	

acontecimentos	 futuros,	 assumindo	uma	elevada	 importância	na	 realização	de	um	

trabalho	criterioso,	rigoroso	e	objetivo.	

	 De	 acordo	 com	 Lopes,	 R.	 (2016),	 para	 desenvolver		 a	 função	 didática,	 o	

professor	 é	 responsável	 pelo	 planeamento,	 organização,	 direção	 e	 avaliação	 das	

atividades	que	compõem		o	processo	de	ensino-aprendizagem,	Considerando	a	aula	

como	a	 forma		que	predomina	no	processo	de	ensinar	e	aprender,	onde	 se	 criam,	

desenvolvem	e	transformam	as	condições	necessárias		para	que	os	alunos	assimilem	

conhecimento,	 habilidades,	 atividades	 e	 convenções,	 desenvolvendo	 competências	

nos	âmbitos	profissional	e	pessoal.	

	 Segundo	 Bento	 (1998),	 a	 elaboração	 do	 planeamento	 anual	 constitui	 a	

primeira	 fase	 de	 planeamento	 e	 de	 preparação	 do	 ensino.	 Este	 traduz	 uma	

percepção	 e	 domínio	 aprofundado	 dos	 objetivos	 de	 desenvolvimento	 da	

personalidade	 (habilidades,	 capacidades,	 conhecimentos,	 atitudes),	 bem	 como	

reflexões	 e	 noções	 sobre	 a	 respetiva	 estruturação	 do	 ensino	 no	 decurso	 do	 ano	

letivo.		

	 Assim,	 o	 plano	 anual	 deve	 ser	 um	 documento	 possível	 e	 realista,	

didaticamente	 exato	 e	 preciso,	 de	 modo	 a	 que	 oriente	 para	 o	 fundamental	 do	
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processo	de	ensino-aprendizagem	(Bento,	1998).	O	seu	fundamento	assenta	não	só	

nas	 indicações	programáticas	para	a	disciplina	de	educação	física,	mas	também,	na	

análise	do	contexto	escolar	em	que	se	insere	a	turma	e	as	características	próprias	da	

mesma,	 tornando	 o	 ensino	 o	 mais	 individualizado	 possível	 e	 respeitador	 dos	

diferentes	ritmos	de	aprendizagem	dos	alunos.		

	 Considerando	estes	autores,	afirmamos	então	que	este	planeamento	é	uma	

forma	de	preparar	ocorrências	futuras,	assumindo	assim	uma	vasta	 importância	na	

elaboração	de	um	trabalho	rigoroso.		

	 Deste	modo,	no	 início	do	ano	 letivo	procedeu-se	à	elaboração	de	um	plano	

anual	 de	 atividades	 (ver	 anexo	 I),	 onde	 constam	 todas	 as	 aulas	 e	 atividades	 a	

decorrer	durante	os	 três	períodos,	 assim	como	 foi	 construído	pelo	 corpo	docente,	

um	 roulement	 das	 instalações	 desportivas,	 que	 detém	 como	 utilidade	 a	

apresentação	da	zona	da	aula	disponível	para	cada	professor	a	cada	dia	da	semana.		

	 Dentro	 deste	 plano,	 foram	 elaboradas	 unidades	 didáticas	 (ver	 anexo	 II),	

grelhas	de	estruturação	de	conteúdos	(ver	anexo	III),	planos	de	aula	(ver	anexo	IV),	

balanços	 das	mesmas	 (ver	 anexo	 V)	 e	 as	 respetivas	 observações	 (ver	 anexo	 VI),	 e	

ainda,	 algumas	 estratégias	 para	 que	 possamos	 estar	 preparados	 caso	 haja	 alguma	

alteração	 no	 decorrer	 das	 sessões.	 A	 avaliação	 na	 disciplina	 de	 educação	 física	 foi	

também	 um	 ponto	 constituinte	 do	 plano	 anual.	 Os	momentos,	 tipos	 de	 avaliação	

(diagnóstica,	formativa	e	sumativa),	métodos	de	avaliação	e	os	critérios	de	avaliação	

foram,	desde	o	início,	definidos	pelo	orientador.	

	 Por	 fim,	 foi	 também	 descrito	 no	 plano	 anual	 todo	 o	 planeamento	 das	

matérias,	por	período,	por	unidade	didática	e	por	aula.	Todo	este	planeamento	teve	

por	base	as	decisões	do	orientador	em	conjunto	com	o	núcleo	de	estágio	bem	como	

as	rotações	de	espaço	e	o	material	disponível.		

	

	 2.2.	UNIDADES	DIDÁTICAS	

	

“Pode-se	conceber	a	inteligência	como	o	desenvolvimento	de	uma	atividade	

assimiladora.”	Jean	Piaget	

	



	

8	
	

	

	 A	 unidade	 didática	 possui	 uma	 estrutura	 que	 se	 pretende	 prática	 e	

facilitadora	 da	 ação	 educativa,	 principalmente	 da	 prática	 docente.	 É	 ainda	 de	

salientar	que	este	documento	pode	ser	alterado	quando	necessário.	Depois	de	estar	

construída,	 este	 deve	 ser	 um	 documento	 de	 auxílio	 para	 o	 professor	 onde	 esteja	

contemplada	a	informação	necessária	para	que	o	processo	de	ensino-aprendizagem	

se	 torne	 mais	 eficaz,	 possuindo	 sistemas	 de	 avaliação,	 regras	 de	 jogo,	 funções	

didáticas,	 estilos	 de	 ensino,	 componentes	 críticas,	 progressões	 pedagógicas	 e	

objetivos	gerais	e	específicos	para	a	turma	em	questão.		

	 Segundo	Pais,	A.	(s/d),	as	unidades	didáticas	configuram-se	como	espaços	de	

organização	didática	e	definição	de	modos	a	conceber	e	atuar	e	apresentam	como	

características	fundamentas:	ser	reais,	práticas	e	úteis;	definir	com	clareza	objetivos	

didáticos	a	alcançar	e	aprendizagens	a	realizar;	respeitar	os	princípios	da	progressão	

e	 da	 sequencialidade	 didática;	 ser	 flexíveis,	 permitindo	 a	 revisão	 permanente;	 ser	

coerentes	 com	 os	 princípios	 educativos	 e	 as	 características	 programáticas	 e	 de	

interação	 das	 áreas	 curriculares	 que	 a	 interagem;	 ser	 motivadoras,	 implicando	

ativamente	 os	 alunos	 no	 desenvolvimento;	 e	 por	 fim,	 ser	 práticas,	 dinâmicas	 e	

adaptáveis	em	função	das	experiências	de	ensino	e	aprendizagens	dos	alunos.		

	 De	acordo	com	Aranha,	A.	 (2008),	 a	unidade	didática	deve	 ser	avaliada	em	

sete	parâmetros,	sendo	eles:	

o 1º	parâmetro	–	objetivos/conteúdos:	elaborar	ou	adotar	uma	U.D.	em	que	os	

objetivos	e	os	 conteúdos	a	abordar	 são	pertinentes,	adequadas	ao	nível	de	

ensino	e	estão	corretamente	explicitados	e	fundamentados.	

o 2º	 parâmetro	 –	 avaliação	 inicial	 (diagnóstica):	 prevê	 uma	 avaliação	

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

devidamente	explicitado	o	seu	conteúdo	e	regras	de	registo.	

o 3º	parâmetro	–	decisões	de	ajustamento:	as	unidades	didáticas	são	aplicadas	

e	 ajustadas	 através	 de	 decisões	 de	 ensino	 pedagógica	 e	 didaticamente	

corretas,	 em	 função	 da	 especificidade	 da	 escola	 e	 da(s)	 turma(s),	 e,	 ainda,	

das	condições	que	a	realidade	de	ensino	oferece,	verificados	após	a	avaliação	

diagnóstica.	

o 4º	 parâmetro	 –	 sequência	 e	 continuidade:	 as	 atividades	 previstas	 na	 U.D.	

formam	uma	unidade	quanto	aos	processos	e	condições	de	progressão	para	
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os	 objetivos,	 seguindo	 uma	 lógica	 de	 abordagem	das	matérias,	 que	 não	 se	

orienta	unicamente	para	a	 realização	dos	objetivos,	mas	visam	promover	o	

aperfeiçoamento	e	a	consolidação	do	que	foi	abordado	anteriormente,	bem	

como	o	aperfeiçoamento	das	prestações	dos	alunos.	

o 5º	 parâmetro	 –	 avaliação	 contínua	 e	 formativa:	 apresenta	 os	 respetivos	

sistemas	 de	 avaliação	 e	 fichas	 de	 registo	 devidamente	 explicitados	 no	 seu	

conteúdo	 e	 nas	 suas	 regras	 de	 registo,	 de	 modo	 a	 poder	 recolher	

informações	 sobre	 o	 nível	 de	 capacidades	 e	 comportamentos	 dos	 alunos.	

Prevê	 a	 utilização	 dessas	 informações	 para	 alterar/ajustar	 os	 objetivos	

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

melhoria	das	capacidades	e	comportamentos	dos	alunos,	recorrendo	a	meios	

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

individuais,	etc.).	

o 6º	parâmetro	–	análise	crítica	e	reflexão	sobre	os	resultados	(balanço	final):	

realiza	um	balanço	da	Unidade	Didática	 lecionada,	analisando	os	 resultados	

alcançados	 através	 da	 identificação	 de	 causas	 de	 (in)sucesso,	 que	 podem	

incluir	as	decisões/opções	inicialmente	tomadas	–	estratégias,	metodologias,	

etc.	–	bem	como	os	acontecimentos	imprevistos,	mas	detetados	no	decorrer	

da	atividade.	

o 7º	 parâmetro	 –	 aperfeiçoamento	 e	 sugestões:	 com	 base	 no	 balanço	

apresentado	 anteriormente,	 são	 apresentadas	 propostas	 de	 manutenção	

e/ou	modificações	de	decisões/opções	e/ou	da	estrutura	da	U.D.	(objetivos,	

conteúdos,	 estratégias	 de	 abordagem,	 etc.),	 visando	 a	 melhoria	 dos	

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

	 É	de	salientar	que,	assim	como,	o	planeamento	anual,	as	unidades	didáticas	

também	contemplam	as	estratégias	de	ensino,	embora,	neste	momentos,	de	forma	

mais	 específica	 e	 aplicada	 na	 totalidade	 às	 aulas	 das	 modalidades	 abordadas	 em	

cada	momento.		

	 Durante	este	ano	 letivo,	as	unidades	didáticas	 (ver	anexo	 III)	 realizadas	por	

nós,	 enquanto	 núcleo	 de	 estágio,	 foram	 condição	 física,	 râguebi,	 basquetebol,	

corfebol,	 voleibol,	 andebol,	 badminton,	 ginástica	 e	 opção	 onde	 foram	 abordadas	
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diferentes	 modalidades	 no	 qual	 os	 alunos	 não	 têm	 tanto	 acesso,	 como	 o	 step,	 o	

crossfit,	o	boccia	e	o	voleibol	sentado.		

	

	 2.3.	PLANOS	DE	AULA	

	

“A	aula	constitui	o	verdadeiro	ponto	fulcral	do	pensamento	e	da	ação	do	professor.”	

Bento,	1998	

	

	 O	 plano	 de	 aula	 é	 caracterizado	 pela	 descrição	 específica	 de	 tudo	 o	 que	 o	

professor	 quer	 realizar	 numa	 determinada	 aula,	 ou	 seja,	 este	 funciona	 como	 um	

instrumento	 no	 qual	 o	 professor	 aborda	 de	 forma	 detalhada	 aquilo	 que	 pretende	

executar	durante	a	mesma,	assim	como,	a	realização	dos	meios	que	vai	utilizar	para	

a	realização	desta.	Permitindo	com	isto,	aprimorar	a	prática	pedagógica,	bem	como,	

melhorar	o	processo	de	ensino-aprendizagem.		

	 Ao	 longo	 deste	 ano	 letivo	 foram	 elaborados	 por	mim,	 individualmente,	 57	

planos	de	aula	das	diversas	modalidades,	assim	como,	os	seus	respetivos	balanços.	

No	1º	período	com	a	modalidade	de	râguebi	realizei	16	planos	de	aula,	no	2º	período	

com	as	modalidades	de	basquetebol	e	corfebol	elaborei	32	planos	e,	por	fim,	no	3º	

período	na	modalidade	de	opção	(step)	preparei	mais	9	planos.	

	 Estes	planos	 (ver	 anexo	 IV)	 encontram-se	divididos	em	diferentes	partes.	A	

primeiro	 parte,	 constituída	 pelo	 cabeçalho,	 é	 onde	 constam	 todas	 as	 informações	

sobre	o	professor,	 sobre	a	aula	e	 sobre	a	 turma	 (nome	do	professor,	hora,	data	e	

número	da	aula,	ano	e	turma,	número	de	alunos,	unidade	didática,	função	didática	e	

material	pedagógico).	A	segunda	parte	diz	respeito	ao	objetivo	específico	da	aula	em	

questão	e	aos	conteúdos	que	vão	ser	abordados	na	mesma	e,	seguem	de	imediato,	

os	 objetivos	 operacionais	 para	 cada	 exercício	 a	 ser	 realizado.	 A	 terceira	 parte,	

aborda	 a	 sequência	 de	 tarefas,	 o	 tempo	 de	 cada	 tarefa	 e	 de	 cada	 transição,	 a	

descrição	de	cada	uma	das	tarefas,	as	estratégias	referentes	a	cada	uma	das	mesmas	

e	 a	 sua	 esquematização.	 Por	 fim,	 colocamos	 a	 legenda	 para	 que	 seja	mais	 fácil	 a	

quem	está	a	ver	o	plano,	conseguir	perceber	a	esquematização.		

	 Segundo	Aranha,	A.	(2008),	e	tal	como	a	unidade	didática,	os	planos	de	aula	

devem	seguir	sete	parâmetros:		
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o 1º	parâmetro	–	coerência	com	a	unidade	didática:	os	objetivos	e	os	processos	

(tarefas,	estilos,	métodos,	estratégias,	etc.)	estão	especificados	corretamente	

e	concordantes	com	os	definidos	na	U.D.		

o 2º	parâmetro	–	unidade	de	aula/globalidade	do	plano:	o	plano	de	aula	tem	

uma	 estrutura	 global	 correta,	 metodológica	 e	 pedagógica	 apresentando	

opções	 de	 organização	 e	 de	 utilização	 de	 recursos	 que	 garantam	 um	

encadeamento	ótimo	entre	as	várias	fases	e	situações	da	aula.	

o 3º	parâmetro	–	estratégias	de	atuação:	o	plano	prevê	estratégias	de	atuação	

do	 professor	 que	 garantam	um	perfeito	 controlo	 dos	 comportamentos	 dos	

alunos	(segurança,	aprendizagem,	disciplina,	incentivo,	feedback,	etc.)		

o 4º	 parâmetro	 –	 especificação	 e	 clareza:	 o	 plano	 está	 explicitado	 de	 modo	

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

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

guia	para	a	ação	do	professor,	antecipando	ou	indicando	as	opções	a	tomar	

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

realização	 dessas	 atividades,	 de	 tal	 modo	 que	 outros	 professores	

(orientadores	 ou	 colegas)	 interpretem	 com	 objetividade	 e	 fidelidade	 a	 sua	

concretização.	

o 5º	parâmetro	–	definição	de	objetivos:	os	objetivos	da	aula	estão	definidos	

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

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

realização	da	ação	proposta	nem	os	critérios	de	êxito	delimitados.	

o 6º	parâmetro	–	análise	crítica	e	reflexão	sobre	os	resultados	(balanço	final):	o	

estagiário	 faz	 um	 balanço	 da	 aula	 lecionada,	 caraterizando	 a	 atividade	

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

tomadas	e	analisando	os	fatores	determinantes	do	(in)sucesso	da	aula;		

o 7º	parâmetro	–	aperfeiçoamento	e	sugestões:	são	apresentadas	propostas	de	

manutenção	 e/ou	 modificação	 de	 elementos	 e/ou	 da	 estrutura	 da	 aula	 –	

estratégias,	 metodologias,	 organização,	 etc.	 –	 baseando-se	 na	 experiência	

concreta	 vivida	 e	 em	 orientação	 pedagógico-didática	 assimilada,	 sugerindo	

formas	de	melhoramento	(correção)	de	comportamento,	visando	a	melhoria	

do	processo.	
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	 Anailton	Gama	e	Sonner	Figueiredo	citam	o	autor	Ricardo	Nervi,	para	quem	o	

professor,	 ao	 elaborar	 o	 seu	 planeamento,	 precisa	 atentar-se	 para	 algumas	

características	de	um	bom	plano	de	ensino:	coerência	com	os	objetivos	propostos,	

uma	sequência	que	integre	as	atividades	(para	que	não	fiquem	desconectadas	umas	

das	outras),	 flexibilidade	(permitindo	alterações	de	acordo	com	as	necessidades	ou	

interesses	dos	alunos),	precisão	e	objetividade.	

	 O	 professor,	 ao	 planear	 as	 suas	 aulas,	 antecipa	 de	 forma	 coerente	 e	

organizada	 todas	 as	 etapas	 do	 processo	 de	 ensino-aprendizagem,	 para	 que	 o	

trabalho	a	ser	realizado	se	encaixe	numa	sequência,	uma	linha	de	raciocínio,	em	que	

o	mesmo	 tenha	 a	 real	 consciência	 do	 que	 ensina	 e	 quais	 os	 objetivos	 que	 espera	

atingir,	para	que	nada	fique	disperso	ao	acaso.	

	 Assim	 como	 nos	 planos	 de	 aula,	 também	 os	 balanços	 (ver	 anexo	 V)	 são	

divididos	 em	 diferentes	 partes.	 Estes,	 serviam	 para	 fazer	 uma	 pequena	 reflexão	

sobre	 aquilo	 que	 ocorreu	 na	 aula	 seguindo	 alguns	 pontos	 fundamentais:	

considerações	gerais,	comportamento	e	empenho	dos	alunos,	estratégias	utilizadas,	

feedback,	 gestão	 do	 tempo	 de	 aula,	 dificuldades	 dos	 alunos,	 dificuldades	 do	

professor,	adaptação	ao	plano	de	aula/adaptabilidade	à	aula	e,	por	fim,	sugestões	e	

alterações	futuras.		

	 É	importante,	tanto	para	o	professor	estagiário	como	para	o	orientador,	que	

seja	 feito	 um	 balanço	 reflexivo	 das	 aulas	 lecionadas,	 uma	 vez	 que,	 a	 partir	 deste,	

podemos	 perceber	 aquilo	 que	 fizemos	 corretamente	 e	 aquilo	 em	que	 temos	mais	

dificuldades,	 juntamente	 com	algumas	das	maiores	dificuldades	dos	nossos	 alunos	

para	que	sejam	ultrapassadas	com	sucesso.		

	 É	 então	 de	 salientar	 que,	 a	 elaboração	 destes	 balanços	 finais,	 permite-nos	

fazer	 uma	 análise	 dos	 pontos	 fortes	 e	 dos	 pontos	 fracos	 que	 influenciam	 a	 nossa	

aula,	de	modo,	a	podermos	adaptar	a	planificação	das	mesmas.		

	

	 2.4.	PRÁTICA	DE	ENSINO	SUPERVISIONADO	

	

“Supervisão	implica	interagir,	informar,	questionar,	sugerir,	avaliar	

construtivamente,	desenvolver	competências,	escutar	e	compreender.”		

Sá-Chaves,	2002;	Vieira,	2006;	Alarcão	&	Roldão,	2008	
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	 Segundo	Reis	(2011),	a	observação	de	aulas	desempenha	um	papel	basilar	no	

melhoramento	da	qualidade	do	ensino	e	da	aprendizagem,	constituindo	uma	fonte	

de	inspiração	e	motivação	e	um	forte	incentivador	de	mudança	na	escola.	Ela	pode	

ser	utilizada	em	vários	cenários	e	com	diferentes	finalidades,	tais	como,	diagnosticar	

um	problema,	encontrar	e	aferir	possíveis	soluções	para	um	problema,	demonstrar	

uma	competência,	buscar	 formas	alternativas	de	alcançar	os	objetivos	curriculares,	

aprender,	 avaliar	 o	 desempenho	 e	 o	 progresso,	 criar	 metas	 de	 desenvolvimento,	

reforçar	a	confiança,	estabelecer	laços	com	os	colegas	e	partilhar	um	sucesso.	

	 Referenciando	ainda	o	mesmo	autor,	este	apresenta	algumas	finalidades	de	

observação	 das	 aulas:	 adequar	 o	 processo	 de	 supervisão	 às	 características	 e	

necessidades	específicas	de	cada	professor;	estabelecer	as	bases	para	uma	tomada	

de	 decisão	 fundamentada	 sobre	 o	 processo	 de	 ensino	 e	 aprendizagem;	 avaliar	 a	

adequação	das	decisões	curriculares	efetuadas	pelos	professores	e,	eventualmente,	

suscitar	abordagens	ou	percursos	alternativos;	proporcionar	o	contacto	e	a	reflexão	

sobre	 as	 potencialidades	 e	 limitações	 de	 diferentes	 abordagens,	 estratégias,	

metodologias	 e	 atividades;	 desenvolver	 diferentes	 dimensões	 do	 conhecimento	

profissional	dos	professores.	

	 Para	 a	 observação	 das	 aulas	 é	 importante	 definir-se	 aquilo	 que	 se	 vai	

observar,	 para	 posteriormente,	 se	 deliberar	 como	 e	 que	 técnicas	 se	 utilizarão	 nas	

mesmas.	De	 acordo	 com	 	Ágata,	A.	 (2008),	 os	 parâmetros	 a	 seguir	 para	obtermos	

uma	boa	supervisão	são	os	seguintes:	

o 1º	 parâmetro	 –	 introdução	 da	 aula:	 de	 forma	 clara	 e	 sem	 perder	 tempo,	

informar	 os	 alunos	 dos	 objetivos	 da	 aula	 relacionando-os	 com	 aulas	 ou	

etapas	anteriores	da	U.D.,	 sublinhando	as	 regras	a	 cumprir	e	os	 cuidados	a	

ter	(comportamentos,	atitudes,	normas	de	segurança,	disciplina,	etc.),	não	se	

observando	dispersão	dos	alunos.	

o 2º	 parâmetro	 –	 mobilização	 dos	 alunos	 para	 as	 atividades:	 intervir	

sistemática,	correta	e	estrategicamente	com	os	alunos	(individual,	grupo	ou	

turma)	 solicitando	 a	 superação	 das	 suas	 capacidades	 na	 realização	 das	

tarefas	 incentivando-os,	 assim,	 a	 participar	 ativamente	 nas	 atividades	

propostas.	
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o 3º	parâmetro	–	organização,	controlo	e	segurança	das	atividades:	organizar	a	

atividade	 no	 espaço	 da	 aula	 de	 tal	modo	 que	 permita	 o	 cumprimento	 dos	

objetivos	 da	 aula	 e	 a	 detecção	 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.	

o 4º	 parâmetro	 –	 gestão	 dos	 recursos:	 fazer	 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	de	Empenhamento	Motor.	

o 5º	 parâmetro	 –	 instrução/introdução	 das	 atividades:	 explicar	 e/ou	

demonstrar	 clara	 e	 oportunamente	 a	 atividade/exercício,	 recorrendo,	

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

na	transmissão	da	matéria,	com	eficácia	e	economia	de	tempo.	

o 6º	parâmetro	–	 regulação	das	atividades:	 intervir	 sistemática	e	eficazmente	

na	 ação	 dos	 alunos,	 corrigindo	 (feedback),	 estimulando	 (incentivo)	 e	

estruturando	 o	 seu	 comportamento	 (disciplina/conduta	 apropriada/sócio-

afetividade)	 a	 fim	 de	 os	 orientar	 na	 correta	 execução	 dos	 exercícios	 e	 no	

adequado	 comportamento,	 mantendo	 elevados	 os	 níveis	 de	 motivação	 e	

empenho	dos	alunos.	

o 7º	parâmetro	–	linguagem	utilizada:	utilizar	uma	linguagem	clara	e	acessível	à	

compreensão	 do	 seu	 significado	 pelos	 alunos	 utilizando	 termos	 técnicos	

oportuna	e	adequadamente.	

o 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.	

o 9º	 parâmetro	 –	 conclusão	 da	 aula:	 concluir	 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	 U.D.	 (extensão	 dos	

conteúdos	–	aulas	seguintes).	
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o 10º	 parâmetro	 –	 concordância	 com	o	 plano/adaptabilidade	 na	 aula:	 a	 aula	

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

situações	 imprevistas,	 revelar	capacidade	para	se	adaptar,	 integrando-as	ou	

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

o	essencial	da	aula.		

	 Para	fazer	estas	observações	durante	as	aulas,	elaboramos	desde	o	início	do	

ano	 letivo	 uma	 ficha	 (anexo	 VI)	 onde	 constam	 os	 parâmetros	 acima	 referidos	 e	 a	

cada	 um	 deles	 teríamos	 que	 dar	 uma	 pontuação	 para	 que	 no	 final	 de	 cada	 aula,	

pudéssemos	 dizer	 aos	 nossos	 colegas	 aquilo	 em	 que	 não	 tiveram	 a	 pontuação	

máxima	para	melhorarem	em	aulas	seguintes.	É	de	salientar	que	todo	o	núcleo	de	

estágio	obteve	melhorias	significativas	ao	longo	dos	três	períodos	letivos,	visto	que,	

com	 as	 supervisão	 dos	 nossos	 colegas	 estagiários	 conseguimos	 perceber	 mais	

facilmente	quais	eram	os	nossos	principais	erros	e	aquilo	que	podíamos	melhorar.	

Sinto	que,	ao	longo	do	tempo,	todos	nós	conseguimos	melhorar	em	alguns	aspetos	

fundamentais,	 tais	 como	 a	 redução	 dos	 tempos	 de	 transição,	 a	 instrução	 e	 a	

organização,	 permitindo	 assim,	 aumentar	 o	 tempo	 de	 empenhamento	 motor	 dos	

alunos.		

	 Assim,	“a	observação	é	fortemente	condicionada	por	fatores	do	observador	

(experiência	 prévia,	 expetativas	 e	 teorias	 práticas	 do	 ensino	 e	 da	 supervisão…),	

interessando	 formar	 os	 professores	 na	 observação	 a	 fim	 de	 garantir	 o	 seu	

envolvimento	 crítico	 nos	 encontros	 anteriores	 e	 posteriores	 às	 aulas	 observadas”	

(Vieira	&	Moreira,	2011,	p.	31).	

	

	 2.5.	ESTRATÉGIAS	UTILIZADAS	–	INTERVENÇÃO	PEDAGÓGICA	

	
“Conceitua-se	que	a	estratégia	de	ensino	é	uma	ação	do	professor	em	relação	ao	

aluno,	tendo	como	foco	o	ensino.”	Fiorini	&	Manzini,	2018	

	

	 Desde	 cedo,	 que	 nos	 foram	 propostas	 estratégias	 para	 que	 a	 nossa	

intervenção	pedagógica	tivesse	sucesso	desde	o	início	do	ano	letivo.	Optei	então	por	

utilizar	 algumas	 delas	 no	 decorrer	 das	 minhas	 aulas,	 fazendo	 logo	 nas	 primeiras	

aulas	 uma	 caracterização	 das	 diferentes	 turmas	 e,	 para	 isso,	 aplicamos	 uma	 ficha	
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individual	do	aluno	(anexo	VII)	onde	constam	algumas	perguntas	sobre	o	aluno	e	a	

sua	relação	em	casa	e	alguns	dos	seus	hábitos	diários.		

	 Outra	 das	 estratégias	 utilizadas	 foi	 a	 elaboração	 de	 todos	 os	 documentos	

atempadamente,	 para	 que	 fosse	 possível	 tirar	 algumas	 dúvidas	 com	 o	 orientador,	

caso	existissem.	Nesta	situação	a	cooperação	entre	os	estagiários	e	a	entreajuda	foi	

um	fator	muito	importante	para	que	obtivéssemos	mais	sucesso.		

	 No	início	da	aula,	optamos	sempre	por	colocar	os	bancos	suecos	em	forma	de	

“V”	para	não	haver	dispersão	da	turma	e	estarem	sempre	atentos	ao	professor.	Com	

o	 passar	 do	 tempo,	 deixamos	 de	 fazer	 a	 chamada,	 visto	 que,	 já	 conhecíamos	 os	

alunos	e	não	havia	a	necessidade	de	perder	tempo	a	fazê-la.		

	 Como	 trabalhamos	 muitas	 vezes	 em	 grupos,	 decidimos	 logo	 no	 início	 dos	

exercícios	 ou	 do	 jogo	 condicionado	 dividir	 os	 alunos	 pelos	mesmos.	Os	 grupos	 de	

trabalho	 eram	 quase	 sempre	 os	 mesmos,	 de	 forma	 a	 minimizar	 o	 tempo	 de	

organização	entre	os	exercícios.	Distribuíamos	ainda	os	coletes	para	os	exercícios	da	

aula,	 quando	 os	 alunos	 ainda	 estavam	 na	 fase	 de	 aquecimento,	 sendo	 que	 esta	

distribuição	nos	permitia	gerir	os	grupos	para	todos	os	exercícios,	o	que	se	revelou	

uma	mais-valia,	 pois	 os	 tempos	 de	 transição	 eram	mais	 reduzidos,	 assim	 como	 a	

organização	era	mais	facilitada,	quer	para	o	professor,	quer	para	os	alunos.		

	 Nas	 primeiras	 aulas	 de	 cada	 unidade	 didática	 era	 feita	 uma	 apresentação	

PowerPoint	para	a	turma	sobre	a	modalidade	em	questão,	para	serem	relembrados	

alguns	critérios	ou	mesmo	para	explicar	o	que	se	ia	realizar	nas	aulas	seguintes.	Além	

da	 apresentação	PowerPoint,	 no	 final	 da	 aula	 enviávamos	 sempre	 um	 documento	

em	pdf	com	tudo	aquilo	que	foi	 falado	durante	a	mesma,	para	que	todos	tivessem	

acesso	e	pudessem	visualizar	sempre	que	quisessem.	

	 Uma	das	estratégias	que	considerei	mais	importante	foi	a	demonstração	dos	

exercícios	 durante	 o	 decorrer	 da	 aula.	 Embora,	 no	 início	 da	 aula	 fosse	 dada	 uma	

instrução	 inicial	 sobre	 os	 objetivos	 e	 as	 regras	 a	 cumprir,	 existiam	 sempre	 alguns	

alunos	 que	 se	 encontravam	 dispersos,	 então,	 em	 todas	 as	 aulas	 e	 em	 todos	 os	

exercícios	 que	 eram	 realizados	 pela	 primeira	 vez,	 optei	 por	 chamar	 um	 ou	 mais	

alunos	 para	 executar	 a	 demonstração	 do	mesmo.	 Desta	 forma,	 conseguimos	 com	

que	 toda	 a	 turma	 estivesse	 atenta	 e,	 consequentemente,	 compreendessem,	 o	

objetivo	de	cada	exercício,	de	forma	rápida.	
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	 Uma	 outra	 estratégia	 utilizada	 com	 sucesso	 foi	 o	 facto	 de	 utilizarmos	 os	

alunos	 que	 não	 faziam	 aula	 para	 colaborarem,	 se	 necessário,	 na	 colocação	 do	

material	 durante	 os	 exercícios,	 bem	 como	 na	 arrumação	 do	 mesmo	 e	 até	 na	

arbitragem,	 dependendo	 da	 modalidade.	 Estes,	 teriam	 também	 que	 fazer	 um	

relatório	da	aula,	apontando	tudo	aquilo	que	os	colegas	estavam	a	executar.		

	 Na	abordagem	dos	conteúdos,	procuramos	sempre	ir	do	mais	simples	para	o	

mais	complexo.	Para	cada	conteúdo	utilizaram-se	progressões	pedagógicas	simples	

para	 se	 chegar	 ao	 objetivo	 pretendido,	 procurando	 sempre	 escolher	 atividades	 e	

progressões	pedagógicas	adequadas	ao	nível	e	capacidade	dos	alunos,	assim	como	a	

intensidade	e	a	dificuldade	das	tarefas.		

	 A	circulação	e	colocação	da	professora	foi	outro	dos	aspectos	que	se	revelou	

de	 extrema	 importância,	 pois	 permitiu-nos	 dar	 feedbacks	 e	 incentivos,	 tanto	 de	

forma	grupal	como	individualmente	e	ao	mesmo	tempo	ter	o	controlo	visual	sobre	

toda	a	turma.		

	 No	 final	 de	 cada	 aula,	 tal	 como	ao	 longo	da	mesma,	 o	 questionamento	 foi	

sempre	 utilizado.	 Através	 desta	 estratégia	 conseguimos	 verificar	 se	 os	 alunos	

estavam	atentos	à	aula	e	se	tinham	percebido	o	objetivo	da	mesma.	Antes	da	turma	

ir	embora	era	realizado	um	resumo	daquilo	que	foi	a	aula	em	geral,	como	também	

era	citado	aquilo	que	seria	executado	na	aula	seguinte.	

	 Em	 relação	 à	 intervenção	 pedagógica	 penso	 que	 alcancei	 um	 bom	 nível,	

tendo	 os	 meus	 alunos	 correspondido	 e	 alcançado	 bons	 resultados	 nas	 avaliações	

sumativas	das	diferentes	modalidades.		

	

	 2.6.	ESTILOS	DE	ENSINO	

	
“A	questão	fundamental	do	ensino,	não	é	qual	estilo	é	melhor	ou	o	melhor,	mas	de	

preferência,	qual	estilo	é	apropriado	para	atingir	os	objetivos	de	uma	lição	

proposta.”	Mosston	&	Ashworth,	1994	

	

	 Muska	Mosston	desenvolveu	uma	teoria	de	relacionamento	entre	professor	

e	 aluno,	 e	 representou-a	 através	 de	 um	diagrama,	 no	 qual	 nomeou	de	 “Spectrum	

dos	 estilos	 de	 ensino”,	 que	 analisa	 a	 estrutura	 de	 tomada	 de	 decisões	 de	 um	
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comportamento	de	ensino	e	das	suas	conexões.	Este	espectro	baseia-se	na	tomada	

de	 decisões	 realizadas	 pelo	 professor,	 que	 se	 relacionam	 com	 o	 planeamento,	

orientação	 e	 controlo	 para	 organizar,	 sistematizar	 e	 aplicar	 o	 processo	 de	 ensino-

aprendizagem.	 Este	 processo	 requer	 uma	 sequência	 de	 decisões	 tomadas	 pelo	

professor	nas	quais	se	diferenciam	de	acordo	com	os	estilos	de	ensino,	e	as	decisões	

tomadas	pelo	aluno	definem	a	sua	maneira	de	aprender.	Estas	tomadas	de	decisão	

evoluem	segundo	uma	transferência	de	competências	do	professor	para	o	aluno.	O	

espectro	oferece	um	vasto	esquema	de	estilos	de	ensino	baseados	em	quem	toma	

as	decisões	e	em	que	momento	elas	são	tomadas.		

	 O	 mesmo	 autor	 denominou	 cada	 estilo	 de	 ensino	 por	 uma	 letra	 do	

abecedário:		

o A	 –	 ensino	 comando	 direto:	 a	 característica	 básica	 é	 o	 estímulo.	 Todas	 as	

decisões	 são	 tomadas	 pelo	 professor	 e	 cabe	 ao	 aluno	 seguir,	 realizar	 e	

obedecer.	A	eficácia	no	tempo	é	a	principal	característica	deste	estilo.		

o B	–	ensino	baseado	na	tarefa:	a	característica	básica	é	a	mudança	de	certas	

decisões	do	professor	para	o	aluno.	Este	estilo	dá	ao	aluno	a	oportunidade	de	

tomar	 algumas	 decisões	 e	 ter	 alguma	 independência	 dando-lhe	 a	

oportunidade	de	escolher	a	ordem	das	tarefas,	a	velocidade	e	o	ritmo	para	a	

execução	das	mesmas,	etc.	O	objetivo	principal	deste	estilo	é	o	princípio	do	

processo	 de	 tornar	 o	 aluno	mais	 independente	 do	 professor	 em	 relação	 à	

tomada	de	decisões.		

o C	–	ensino	recíproco:	as	características	são	as	relações	entre	as	pessoas	e	o	

feedback	 imediato.	 Os	 alunos	 aprendem	 a	 executar	 a	 tarefa	 e	 recebem	

feedback	dos	seus	colegas,	além	do	professor.	É	um	trabalho	feito	em	pares,	

em	 que	 existe	 um	 aluno	 executante	 e	 um	 aluno	 observador	 e	 o	 professor	

observa	 ambos.	 O	 exercício	 do	 feedback	 eleva	 o	 domínio	 cognitivo	 da	

atividade	do	aluno	e	este	começa	a	tomar	cada	vez	mais	decisões.		

o D	 –	 ensino	 por	 autoavaliação:	 a	 característica	 é	 a	 mudança	 da	

responsabilidade	 da	 apreciação	 do	 professor	 ou	 de	 outro	 aluno	 para	 si	

próprio.	O	objetivo	deste	estilo	é	fazer	com	que	o	aluno	aprenda	a	fazer	a	sua	

própria	 apreciação	 usando	 critérios	 da	 execução	 propiciados	 pela	 própria	
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tarefa.	A	autoavaliação,	observando	critérios	específicos,	dá	ao	aluno	novas	

habilidades,	novas	responsabilidades	e	novas	demandas.	

o E	–	ensino	inclusivo:	A	característica	básica	deste	estilo	é	o	aluno	determinar	

o	 nível	 de	 execução	 das	 tarefas.	 É	 introduzido	 um	 conceito	 novo	 de	

planeamento	 de	 tarefa	 que	 pode	 atingir	 vários	 níveis	 de	 performance	 e	 os	

alunos	decidem	qual	o	nível	mais	adequado	para	iniciarem	no	processo.	São	

planeados	 para	 uma	 mesma	 tarefa,	 vários	 níveis	 de	 dificuldade,	 com	 a	

intenção	 de	 incluir	 todos	 os	 alunos	 na	 atividade,	 de	 acordo	 com	 as	

possibilidades	 de	 cada	 um.	 O	 objetivo	 deste	 estilo	 é	 atender	 as	 diferenças	

individuais	e	fazer	com	que	ninguém	se	sinta	excluído	da	tarefa.	

o F	 –	 ensino	 por	 descoberta	 guiada:	 a	 característica	 deste	 estilo	 é	 o	

relacionamento	particular	professor	-	aluno,	no	qual	a	sequência	de	questões	

do	professor	acarreta	ou	ocasiona	uma	sequência	de	respostas	do	aluno	num	

processo	 convergente	 levando	 o	 aluno	 a	 descobrir	 o	 conceito	 desejado.	 A	

alteração	está	no	relacionamento	professor	-	aluno	pois	o	professor	estimula	

no	 aluno	 a	 descoberta	 do	 conceito	 ou	 da	 resposta	 para	 aquela	 tarefa.	 O	

professor	nunca	dá	a	resposta,	ele	aguarda	com	um	feedback	simples,	que	o	

aluno	cheque	à	resposta.	

o G	–	ensino	por	resolução	de	problemas	(convergentes):	a	característica	básica	

é	propor	um	problema	que	terá	uma	única	solução.	O	objetivo	deste	estilo	é	

descobrir	a	solução	para	um	problema,	para	esclarecer	uma	questão,	chegar	

a	 uma	 conclusão,	 empregando	 procedimentos	 lógicos,	 raciocínio,	

pensamento,	sendo	encaminhada	a	resposta	para	uma	única	solução.		

o H	–	ensino	por	resolução	de	problemas	(divergentes):	a	característica	básica	é	

a	 busca	 de	 respostas	 múltiplas	 e	 divergentes	 contribuindo	 para	 um	maior	

relacionamento	 do	 aspeto	motor	 e	 cognitivo.	 Os	 objetivos	 deste	 estilo	 são	

compreender	e	perceber	a	estrutura	da	atividade,	desenvolver	a	criatividade	

e	a	habilidade	de	verificar	várias	soluções	para	um	determinado	problema.		

o I	–	ensino	individualizado:	a	característica	básica	é	a	maior	independência	do	

aluno,	 através	 da	 individualização	 do	 programa	 baseado	 no	 conteúdo	

decidido	pelo	professor.	O	objetivo	deste	estilo	é	o	aluno	descobrir,	 criar	e	

organizar	ideias	por	si	próprio.		
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o J	–	ensino	iniciado	pelo	aluno:	a	principal	marca	deste	estilo	é	a	autonomia	e	

a	liberdade	a	que	o	aluno	tem	no	processo	de	aprendizagem.	Desde	a	fase	de	

pré-impacto,	 passando	 pela	 de	 impacto,	 até	 à	 de	 pós-impacto,	 é	 ele	 quem	

toma	 as	 decisões,	 conduzindo	 o	 ensino	 e	 a	 sua	 aprendizagem.	O	 professor	

atua	apenas	como	uma	espécie	de	conselheiro.	

o K	 –	 autoensino:	 este	 estilo	 de	 ensino	 dispensa	 totalmente	 a	 presença	 do	

professor.	 O	 objetivo	 é	 o	 aluno	 ensinar-se	 a	 si	 mesmo	 e	 tomar	 todas	 as	

decisões	em	todas	as	fases	da	aula.		

	 Durante	 o	 ano	 letivo,	 foram	 utilizados	 essencialmente	 três	 estilos,	 o	

recíproco	 (C),	a	autoavaliação	 (D)	e	o	 individualizado	 (I).	O	estilo	 recíproco	oferece	

ao	 aluno	 a	 oportunidade	 de	 ver	 o	 colega	 a	 realizar	 um	 determinado	 exercício,	

podendo	 dar-lhe	 um	 feedback	 positivo	 ou	 negativo	 consoante	 aquilo	 que	 o	 aluno	

está	 a	 realizar.	 O	 estilo	 por	 autoavaliação	 coloca	 ao	 aluno	 a	 oportunidade	 de	 se	

autoavaliar,	 assumindo	 assim	 a	 apreciação	 do	 seu	 desempenho	 durante	 a	

modalidade	praticada.	Por	fim,	o	estilo	 individualizado	dá	a	oportunidade	do	aluno	

descobrir,	 criar	 e	 organizar	 as	 ideias	 por	 si,	 tendo	 que	 perceber	 como	 vai	 reagir	

numa	determinada	situação,	por	exemplo,	em	situações	de	jogo.	

	

	 3.	REALIZAÇÃO	

	

“O	sucesso	do	ensino	depende	tanto	da	atividade	do	docente	como	das	atividades	

de	aprendizagem	dos	alunos.”	Bento,	2003	

	

	 No	 âmbito	 da	 realização,	 ou	 seja,	 da	 intervenção	 pedagógica	 na	 aula	 de	

educação	 física,	 Siedentop	 (1991)	 indica	 quatro	 dimensões	 que	 deverão	 estar	

sempre	 presentes	 e	 sob	 o	 domínio	 do	 professor	 simultaneamente:	 a	 instrução,	 a	

gestão,	o	clima	e	a	disciplina.	Todas	elas	estão	sempre	presentes	simultaneamente	

em	qualquer	episódio	de	ensino.		

	

	 3.1.	INSTRUÇÃO	

	 Segundo	Rosado	e	Mesquita	(2009)	a	capacidade	de	comunicar	apresenta-se	

como	um	fator	determinante	da	eficácia	do	professor	no	ensino	da	educação	física.	
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A	 instrução	está	diretamente	relacionada	com	a	comunicação	estabelecida	entre	o	

professor	e	o	aluno,	razão	pela	qual	o	cuidado	com	a	forma	com	que	se	transmite	a	

informação	vai	influenciar	o	processo	de	ensino-aprendizagem.	

	 O	 início	 do	 estágio	 foi	 marcado	 pela	 dificuldade	 de	 comunicação	 com	 os	

alunos	 nomeadamente	 no	 tom	 de	 voz	 a	 utilizar	 e	 na	 transmissão	 excessiva	 de	

informação.	Com	o	decorrer	do	tempo	e	com	a	 insistência	do	professor	orientador	

em	 tentar	 corrigir	 esta	minha	 debilidade	 as	 instruções	 foram	passando	 a	 ser	mais	

sucintas	 e	 focadas	 apenas	 no	 essencial.	 Ao	 longo	 do	 ano	 letivo	 foi	 recorrente	 a	

utilização	 da	 demonstração	 acompanhando	 a	 instrução,	 quer	 sendo	 eu	 própria	 a	

demonstrar	quer	utilizando	os	alunos	 com	melhor	desempenho	na	modalidade	ou	

que	 melhor	 executassem	 determinada	 habilidade.	 Para	 que	 tivesse	 total	 sucesso	

procurei	colocar	os	alunos	de	forma	a	que	fosse	audível	e	visível	por	todos.	

	 De	acordo	com	Rink	 (1985),	 	é	 importante	assegurar	a	atenção	de	todos	os	

alunos	como	estado	de	alerta,	para	que	dessa	forma	os	mesmos	possam	processar	a	

informação	 que	 receberam	 e	 cumprir	 com	 eficácia	 o	 pretendido.	 O	mesmo	 autor	

define	como	estratégia	de	apresentação	da	tarefa,	para	além	da	exposição	verbal	e	

da	 demonstração,	 o	 recurso	 a	meios	 audiovisuais,	 estratégia	 a	 que	 recorri	 para	 a	

lecionação	das	diferentes	modalidades,	assim	como,	também	foi	enviada	a	cada	um	

deles	um	documento	que	complementava	esse	mesmo	ficheiro	que	era	apresentado	

nas	primeiras	aulas	de	cada	modalidade	nova.	

	 Como	mais	um	fator	relacionado	com	a	instrução,	temos	o	aperfeiçoamento	

da	utilização	do	feedback	pedagógico,	para	podermos	interagir	com	todos,	este	deve	

ter	carácter	 informativo	e	de	motivação,	ser	descritivo,	prescritivo	e	de	 lembrança.	

Ainda	 ligado	ao	 feedback,	este	deve	garantir	a	pertinência	e	qualidade	do	mesmo,	

privilegiando	 o	 positivismo	 e	 devem	 ser	 dadas	 soluções	 para	 o	 aluno	 executar	 os	

diversos	exercícios	com	distinção.		

	 A	nível	ainda	do	feedback,	numa	primeira	fase,	houve	alguma	dificuldade	em	

sistematizar	 os	 aspetos	 a	 ter	 em	 conta	 na	 observação	 de	 cada	 exercício	 para	

posterior	 feedback	 aos	 alunos.	 Com	o	 alongar	 do	 ano	 letivo	 e	 com	a	 aquisição	de	

hábitos	e	rotinas	da	mesma,	o	feedback	pedagógico	surgiu	em	maior	quantidade	e	

qualidade.		
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	 3.2.	GESTÃO	

	 Uma	 boa	 capacidade	 de	 gestão	 permite	 ao	 professor	 tornar-se	 mais	

facilmente	 eficaz	 no	 processo	 de	 ensino-aprendizagem	 (Siedentop	 e	 Tannehill,	

2000).	 Rink	 (1985)	 afirma	 que	 o	 processo	 de	 gestão	 está	 associado	 ao	

comportamento	 do	 professor	 face	 à	 organização	 do	 tempo,	 espaço,	 alunos	 e	

material,	corroborado	por	Rosado	e	Ferreira	(2011),	que	acrescentam	que	para	além	

disso	devem	ser	procurados	índices	elevados	de	envolvimento	através	da	diminuição	

da	indisciplina	e	do	uso	eficaz	do	tempo.		

	 A	gestão	do	tempo	foi	uma	das	principais	preocupações	a	ter	 logo	no	 início	

do	ano	de	estágio,	 pois	 remete	a	um	grande	aspeto	de	organização	e	 controlo	da	

turma.	 E	 só	 com	 a	 prática	 é	 que	 a	 gestão	 foi	 melhorando	 devido	 à	 experiência	

adquirida	no	decorrer	das	 aulas,	 principalmente	em	 relação	ao	 tempo	despendido	

por	 tarefa,	 pois	 existiam	 algumas	 dificuldades	 e,	 por	 vezes,	 houve	 mais	 tempo	

dedicado	a	tarefas	que	se	tornavam	provocadoras	de	falta	de	motivação	e	empenho	

e,	 consequentemente,	 levava	 a	 uma	 diminuição	 do	 tempo	 das	 tarefas	 realmente	

importantes	e	fundamentais	para	a	evolução	e	produtividade	dos	alunos.		

	 No	que	concerne	à	gestão	da	turma,	Metzler	(2000)	afirma	que	é	um	campo	

de	 ação	 amplo	 e	 que	 se	 encontra	 relacionado	 com	 as	 decisões	 do	 professor	 no	

sentido	de	serem	providenciados	uma	estrutura	facilitadora	da	aprendizagem	e	um	

clima	positivo	para	o	próprio	e	para	os	alunos.	Para	isto,	e	tal	como	sugerem	Rosado	

e	Ferreira	(2011),	muito	contribui	a	criação	de	regras,	aspeto	que	desde	o	início	foi	

implementado.	Para	além	das	regras	gerais,	que	são	transversais	a	todas	as	turmas,	

existem	também	as	regras	que	o	professor	cria	e	que	advêm	das	suas	características,	

das	dos	alunos	que	leciona,	das	diferentes	modalidades	e	contextos.	

	

	 3.3.	CLIMA	

	 A	dimensão	clima,	tal	como	as	outras	dimensões,	tem	bastante	importância	

nas	 aulas	 de	 educação	 física,	 uma	 vez	 que,	 engloba	 as	 interações	 pessoais,	 as	

relações	 humanas	 e	 o	 ambiente	 que	 condiciona.	 Criar	 um	 bom	 clima	 nas	 aulas	

significa	 realizar	 um	 conjunto	 de	 situações	 para	 que	 os	 alunos	 se	 sintam	 bem	 a	

praticar	cada	uma	das	modalidades	ensinadas	e	para	que	possam	haver	condições	e	

bom	ambiente	para	que,	tanto	o	professor	como	os	alunos	consigam	desenvolver	o	
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seu	trabalho	com	sucesso.	Isto	acontece,	se	levarmos	aos	nossos	alunos	a	motivação	

para	a	prática	desportiva.		

	 O	entusiasmo	e	o	profissionalismo	do	professor	durante	as	 aulas	é	um	dos	

aspetos	mais	positivos	para	que	os	alunos	tenham	motivação	durante	a	prática	das	

mesmas,	 assim	 como,	 a	 promoção	 de	 exercícios	 diferentes	 a	 que	 os	 alunos	 não	

estejam	habituados	para	 que	haja	 uma	maior	 vontade	de	praticar	 as	modalidades	

lecionadas.		

	 Durante	 este	 ano	 letivo,	 um	 dos	meus	 objetivos	 sempre	 foi	 criar	 um	 bom	

clima	durante	as	aulas,	assim	como,	conquistar	a	motivação	dos	meus	alunos.	Este	

objetivo	 foi	 alcançado	 com	 sucesso	 e,	 isto	 poderá	 dever-se	 ao	 próprio	 âmbito	 em	

que	me	encontrava,	ou	 seja,	 ser	o	meu	ano	de	experiência	 como	professora.	Com	

esta	ligação	consegui	com	que	os	alunos	se	sentissem	à	vontade	na	prática	das	aulas	

e	criassem	um	ambiente	positivo	e	benéfico	durante	as	mesmas.		

	

	 3.4.	DISCIPLINA	

	 No	que	diz	respeito	ao	meio	escolar	é	possível	referir	falta	de	disciplina	como	

o	 incumprimento	 de	 leis	 gerais	 da	 escola,	 de	 normas	 de	 convivência	 e	 de	 tarefas	

propostas,	assim	como	regras	específicas	da	disciplina.	Caso	haja	algum	conduta	de	

indisciplina	por	parte	dos	alunos	para	com	a	professora,	existem	algumas	medidas	

possíveis	 de	 aplicar	 nas	 nossas	 aulas,	 tais	 como,	 ser	 específico,	 saber	 ouvir	 e	 ser	

audível,	 definir	 objetivos,	 ser	 firme	e	 coerente,	 utilizar	 linguagem	compreensível	 e	

adequada	e	utilizar	comunicação	não	verbal.	Ainda	assim,	estas	são	apenas	ações	a	

ter	posteriormente,	sendo	o	ideal	a	utilização	de	técnicas	preventivas	evitando	que	

os	comportamentos	fora	da	tarefa	ocorram.	Embora	nunca	tivesse	sentido	falta	de	

disciplina	nas	minhas	aulas	por	parte	dos	alunos,	optei	sempre	por	precaver	algumas	

situações,	 dizendo	 algumas	 das	 regras	 da	 disciplina	 no	 início	 de	 cada	 unidade	

didática,	chamando	assim	a		atenção	das	turmas.	

	 Em	 conclusão	 é	 possível	 afirmar	 que	 no	 que	 diz	 respeito	 à	 realização	 das	

atividades	de	ensino-aprendizagem,	as	quatro	dimensões	aqui	analisadas	são	as	que,	

essencialmente,	foram	focadas	durante	o	ano	letivo.	Assim,	é	possível	também	dizer	

que	a	abordagem	de	qualquer	uma	delas	foi	feita	com	bastante	sucesso,	a	instrução	

com	 uma	 notória	 evolução	 ao	 longo	 do	 ano,	 tal	 como	 a	 gestão	 em	 que	 houve,	
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inicialmente,	 algumas	 dificuldades	 e	 que	 ao	 longo	 do	 ano	 foram	 diminuindo	

significativamente	para	que	dessem	lugar	a	criação	de	rotinas	de	trabalho.	O	clima	e	

a	disciplina	 foram,	desde	 início,	 implementados	 com	sucesso,	acontecendo	apenas	

situações	 pontuais	 de	 indisciplina	 e	 de	 clima	 menos	 positivo,	 que	 após	 serem	

reportadas	aos	alunos	foram	corrigidas.	

	

	 4.	AVALIAÇÃO	

“A	avaliação	é	a	operação	pela	qual	se	determina	a	congruência	entre	o	

desempenho	e	os	objetivos.”	Hadji,	1994	

	

 Ribeiro	 (1999)	 entende	 a	 avaliação	 como	 um	 processo	 que	 intenta	

acompanhar	 o	 progresso	 do	 aluno,	 ao	 longo	 do	 seu	 processo	 de	 aprendizagem,	

identificando	o	que	já	foi	alcançado	e	pretendendo	encontrar	as	melhores	soluções	

para	 as	 dificuldades	 sentidas,	 podendo-se	 reformular	 o	 ensino	 e	 aumentar	 a	 sua	

qualidade.	Assim,	a	avaliação	 incide	 sobre	o	desempenho	do	aluno	e,	até,	 sobre	o	

plano	de	ação	do	professor,	estando	intrinsecamente	ligada	ao	processo	pedagógico.		

	 Em	 concordância	 com	 Ribeiro	 (1999),	 as	 avaliações	 a	 que	 a	 professora	

estagiária	 procedeu,	 ao	 longo	 das	 unidades	 didáticas,	 enquadravam-se	 em	 três	

grandes	tipos:	avaliação	diagnóstica,	avaliação	formativa	e	avaliação	sumativa.		

	 	

	 4.1.	AVALIAÇÃO	DIAGNÓSTICA	

	 A	 avaliação	 diagnóstica	 permite	 identificar	 progressos	 e	 dificuldades	 dos	

alunos,	e	esta	é	 realizada	 sempre	na	primeira	aula	de	cada	modalidade	nova.	Esta	

avaliação	 tem	como	principal	 objetivo	 fornecer	 à	professora	 informações	 sobre	os	

níveis	iniciais	de	desempenho	dos	alunos	a	uma	dada	modalidade,	sendo	um	ponto	

de	 partida	 para	 a	 elaboração	 e	 adaptação	 de	 estratégias	 e	 adequação	 ou	

reformulação	do	planeamento	das	aulas.		

	 Logo	no	 início	do	ano	 letivo,	o	núcleo	de	estágio	procedeu	à	construção	da	

grelha	 de	 avaliação	 diagnóstica	 (ver	 anexo	 VIII)	 para	 cada	 modalidade	 a	 abordar	

durante	o	mesmo.		

	 O	 registo	da	avaliação	era	 realizado	de	 forma	direta	na	grelha,	na	primeira	



	

25	
	

	

aula	 de	 cada	 nova	modalidade,	 na	 qual	 continha	 quatro	 itens	 que	 eram	 avaliados	

através	 de	 exercícios	 critério	 e/ou	 situações	 de	 jogo	 reduzido	 (técnica	 e	 tática),	

consoante	 a	 modalidade.	 A	 cada	 critério	 correspondia	 um	 nível	 de	 desempenho	

através	 de	 uma	 escala	 de	 avaliação	 de	 1	 a	 5	 (1-	 não	 executa;	 2-	 executa	 com	

dificuldade;	 3-	 executa;	 4-	 executa	 sem	 dificuldade;	 5-	 executa	 na	 perfeição)	 e,	

posteriormente,	era	atribuído	a	cada	aluno	uma	escala	de	classificação	de	0	a	20	(0-4	

-	mau;	5-9	–	insuficiente;	10-13	–	suficiente;	14-17	–	bom;	18-20	–	muito	bom).	

	 Para	finalizar	este	processo	de	avaliação,	era	realizado	para	cada	modalidade,	

um	balanço	da	avaliação	diagnóstica	onde	a	professora	estagiária	analisava	os	dados	

obtidos	e	estabelecia	objetivos	e	estratégias	de	atuação	para	as	aulas.		

	

	 4.2.	AVALIAÇÃO	FORMATIVA	

	 Segundo	 Ribeiro	 (1999)	 a	 avaliação	 formativa	 “pretende	 determinar	 a	

posição	 do	 aluno	 ao	 longo	 de	 uma	 unidade	 de	 ensino,	 no	 sentido	 de	 identificar	

dificuldades	e	lhes	dar	solução”.	

Esta	avaliação	assume	um	carácter	contínuo	tendo	sido	realizada	em	todas	as	

aulas	através	da	observação.	 	

De	acordo	com	Aranha,	A.	(2004),	a	avaliação	formativa	é	realizada	ao	longo	

de	todo	o	ano	letivo,	onde	é	possível	avaliar	três	domínios:	socioafetivo,	psicomotor	

e	cognitivo.	

Relativamente	 ao	 domínio	 socioafetivo,	 foram	 avaliados	 aspetos	 como	 a	

pontualidade,	 assiduidade,	 comportamento	 e	 empenho,	 em	 relação	 ao	 domínio	

psicomotor	 foi	 avaliado	 o	 desempenho	 do	 aluno	 durante	 as	 aulas,	 de	 forma	 a	

verificar	 o	 processo	 de	 aprendizagem	 e,	 no	 domínio	 cognitivo	 os	 alunos	 eram	

avaliados	 pelo	 questionamento	 no	 decurso	 das	 aulas	 	 sobre	 o	 conhecimento	 das	

regras	 de	 segurança,	 do	 equipamento	 e	 material	 utilizado	 nas	 diferentes	

modalidades	e	das	componentes	críticas	dos	vários	conteúdos.	

	 Assim,	 a	 avaliação	 formativa	 tem	 como	 principais	 objetivos	 verificar	 se	 o	

aluno	 estava	 a	 atingir	 os	 fins	 previstos	 sob	 forma	 de	 conceitos,	 habilidades	 e	

atitudes.	
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	 4.3.	AVALIAÇÃO	SUMATIVA	

	 De	 acordo	 com	 Ribeiro	 (1999),	 a	 avaliação	 sumativa	 pretende	 ajuizar	 do	

progresso	 realizado	 pelo	 aluno	 no	 final	 de	 uma	 unidade	 de	 aprendizagem,	 no	

sentido	de	aferir	 resultados	 já	 recolhidos	por	 avaliações	de	 tipo	 formativo	e	obter	

indicadores	 que	 permitam	 aperfeiçoar	 o	 processo	 de	 ensino.	 Assim,	 o	 objetivo	 é	

atribuir	uma	nota	definitiva,	tendo	por	base	os	níveis	de	aproveitamento	que	foram	

anteriormente	estabelecidos,	ao	sumariar	o	desempenho	de	um	determinado	aluno,	

num	conjunto	de	objetivos	de	aprendizagem	(Arends,	1995).		

	 Esta	avaliação	tem	com	objetivo	classificar	os	alunos	no	final	de	cada	unidade	

didática	 e,	 assim	 como	 na	 avaliação	 diagnóstica	 foi	 realizada	 uma	 grelha	 com	 os	

mesmos	itens	para	que	possa	ser	feita	uma	comparação	entre	os	resultados	obtidos	

através	da	avaliação	no	início	da	modalidade	e	a	avaliação	no	final	da	mesma,	tendo	

em	 conta	 que	 tanto	 a	 escala	 de	 avaliação	 como	 a	 escala	 de	 classificação	 são	 as	

mesmas.	 E,	 para	 além	 desta	 avaliação,	 no	 final	 de	 cada	 período	 os	 alunos	 são	

submetidos	 a	 um	 teste	 escrito	 onde	 constam	 questões	 sobre	 as	 modalidades	

realizadas	no	período	em	questão.		

	 Também	no	final	desta	avaliação,	é	realizado	um	balanço	da	mesma	para	que	

possamos	 verificar	 as	diferenças	e	 registar	 se	houve	melhorias	 em	cada	aluno	nos	

diferentes	tópicos.		

	

	 5.	ATIVIDADES	ORGANIZADAS	PELA	ESCOLA	

 Segundo	a	Revista	do	Desporto	(2015),	com	a	imensa	variedade	de	benefícios	

que	a	atividade	física	oferece	às	pessoas	de	todas	as	idades,	o	número	de	praticantes	

vem	crescendo	significativamente.	Através	de	uma	alimentação	saudável	aliada	aos	

exercícios	físicos,	a	expectativa	e	qualidade	de	vida	ganham	aspetos	positivos,	quer	

física	 como	 psicologicamente.	 Para	 a	 criança	 em	 idade	 escolar	 não	 é	 diferente.	

Sabendo	 da	 sua	 necessidade	 em	 gastar	 a	 energia	 que	 tem	 e,	 ao	 mesmo	 tempo,	

praticar	 os	 tipos	 de	 atividades	 oferecidas	 pela	 escola,	 as	 atividades	 desportivas	

oferecidas	pela	escolar	são	uma	mais-valia.	

	 Além	 de	 proporcionar	 lazer	 e	 recreação	 ao	 aluno,	 a	 prática	 desportiva	

interfere	positivamente	no	seu	desenvolvimento	 físico,	motor,	mental,	psicológico,	

social,	bem	como	atua	na	prevenção	de	doenças	posteriores.	
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	 Durante	 o	 ano	 letivo,	 juntamente	 com	 os	 restantes	 colegas	 do	 núcleo	 de	

estágio,	 dedicamo-nos	 à	 realização	 e	 concretização	 de	 algumas	 atividades	 de	

dimensão	curricular,	bem	como	à	colaboração	em	atividades	organizadas	pelo	grupo	

de	 educação	 física,	 com	 o	 objetivo	 de	 proporcionar	 a	 todos	 os	 alunos	 diferentes	

experiências	 e	 levar	 os	mesmos	 a	 praticar	 atividade	 física	 na	 escola	 com	 base	 no	

divertimento	e	alguma	competição	saudável.	

	

	 5.1.	CORTA-MATO	

	 A	atividade	decorreu	na	manhã	de	25	de	outubro	de	2017	(1º	período),	em	

Vila	 Real.	 Este	 evento	 teve	 como	 foco	 proporcionar,	 através	 da	 competição,	 o	

convívio	entre	as	 várias	escolas	da	 cidade	 (Escola	 Secundária	de	São	Pedro,	Escola	

Secundária/3º	 Ciclo	 Camilo	 Castelo	 Branco,	 Agrupamento	 de	 Escolas	 Diogo	 Cão	 e	

Agrupamento	de	Escolas	Morgado	de	Mateus).		

	 Durante	toda	a	manhã,	verificou-se	uma	grande	adesão	por	parte	dos	alunos	

das	 diferentes	 escolas,	 mostrando	 assim	 o	 seu	 empenho	 em	 motivar	 os	 colegas	

durante	as	provas.		

	 No	decorrer	das	mesmas,	os	estagiários	da	nossa	escola	ficaram	responsáveis	

por	 organizar	 os	 alunos	 por	 ordem	 de	 chegada	 numa	 fila,	 facilitando	 assim,	 o	

trabalho	do	 júri,	que	consistia	em	registar	o	 tempo	e	o	número	do	dorsal	de	cada	

um.		

	 A	 atividade	 decorreu	 conforme	 a	 normalidade,	 não	 tendo	 sido	 registado	

nenhum	aspeto	negativo.		

	

	 5.2.	TORNEIO	3X3	BASQUETEBOL	

	 A	atividade	decorreu	na	manhã	de	23	de	novembro	de	2017	(1º	período)	no	

pavilhão	 da	 Escola	 Secundária	 Morgado	 de	 Mateus,	 organizada	 pela	 professora	

Helena	Cunha	e	envolveu	todos	os	alunos	da	escola	divididos	por	diferentes	escalões	

etários	e	sexos.	

	 Esta	atividade	 teve	 como	objetivo	desenvolver	o	espírito	 competitivo	entre	

os	alunos	e,	ao	mesmo	tempo,	tentar	instituir-se	o	gosto	pela	modalidade.	A	mesma	

contou	com	a	ajuda	de	 todos	os	professores	do	departamento	de	educação	 física,	

que	 auxiliaram	 na	 arbitragem	 dos	 jogos	 dos	 diferentes	 escalões,	 bem	 como,	 na	
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organização	de	todo	o	evento	para	que	tudo	corresse	como	planeado.	

	 O	 torneio	 decorreu	 conforme	 a	 normalidade,	 não	 tendo	 sido	 registado	

nenhum	aspeto	negativo.	

	

	 5.3.	PROJETO	DE	EDUCAÇÃO	PARA	A	SAÚDE		

	 No	 dia	 19	 de	 fevereiro	 de	 2018	 (2º	 período),	 realizou-se	 uma	 sessão	 no	

âmbito	 do	 Projeto	 de	 Educação	 para	 a	 Saúde,	 desenvolvida	 na	 Escola	 Secundária	

Morgado	de	Mateus	que	convida	os	professores	que	 lecionam	 todas	as	 turmas	da	

escola	 a	 trabalharem	 um	 tema	 com	 o	 intuito	 de	 formar	 cultural	 e	 civicamente	 os	

alunos.	

	 A	 disciplina	 de	 educação	 física	 escolheu	 o	 tema	 “homossexualidade”	 para	

esta	atividade,	 tendo	 sido	abordados	diversos	 conteúdos	 relacionados.	A	atividade	

contou	com	a	presença	de	todo	o	núcleo	de	estágio,	assim	como,	o	nosso	orientador	

e	foi	desenvolvida	uma	apresentação	PowerPoint,	juntamente	com	a	visualização	de	

uma	curta-metragem	(“HollySiz	–	The	Light”)	e	um	trailer	de	um	filme	(“Freeheld	–	

amor	 por	 direito”).	 Após	 as	 duas	 transmissões,	 foi	 realizado	 um	 jogo	 de	 palavras	

cruzadas	e	um	debate	acerca	do	tema	apresentado,	permitindo	aos	alunos	darem	a	

sua	 opinião	 sobre	 a	 homossexualidade,	 dos	 seus	 direitos	 e	 da	 situação	 social	

(aceitação	social	e	discriminação)	que	os	indivíduos	atravessam.	

	 Relativamente	 aos	 conteúdos	 que	 propusemos	 apresentar,	 foram	 todos	

abordados	 com	 sucesso	 tendo	 sido	 notório	 aquando	 do	 debate	 que	 os	 alunos	

entenderam	e	refletiram	sobre	algumas	questões	e	conceitos	que	desconheciam	ou	

tinham	um	conhecimento	errado.	Este	esclarecimento	e	a	apresentação	das	curtas-

metragens	 baseadas	 em	 casos	 reais,	 permitiu	 que	 os	 alunos	 alterassem	 de	 certa	

forma	a	sua	visão	sobre	o	tema	homossexualidade	nas	suas	seis	vertentes	e	no	seu	

enquadramento	social,	cultural	e	legislativo.	

	 Em	suma,	a	atividade	 foi	um	meio	que	permitiu	uma	reflexão	e	um	debate	

sobre	os	valores,	normas	e	sentimentos	que	estão	relacionados	com	a	vida	sexual,	

permitindo	 que	 os	 alunos	 reconhecessem	 a	 sexualidade	 como	 uma	 expressão	

psicoafectiva	do	 ser	humano	que	merece	 ser	 reconhecida	e	aceite	pela	 sociedade,	

independentemente	da	orientação.	
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	 5.4.	TAÇA	MORGADO	E	TAÇA	MORGADINHA		

	 A	atividade	decorreu	no	pavilhão	desportivo	da	Escola	Secundária	Morgado	

de	Mateus,	 durante	 todas	 as	 tardes	 de	 quarta-feira	 do	mês	 de	maio	 (3º	 período).	

Esta	 atividade	 é	 organizada	 todos	 os	 anos	 pelo	 professor	 Carlos	 Pires	 e	 pelo	 seu	

núcleo	 de	 estágio,	 com	 o	 intuito	 de	 levar	 a	 modalidade	 de	 futsal	 aos	 diferentes	

escalões	etários	do	Agrupamento	de	Escolas	Morgado	de	Mateus,	havendo	também	

a	possibilidade	de	 existir	 uma	equipa	 convidada	de	 ex-alunos	ou	 alunos	 de	outras	

escolas.		

	 Este	 torneio	 conta	 com	 a	 participação	 de	 alguns	 dos	 professores	 do	

departamento	 de	 educação	 física,	 sendo	 que,	 cada	 professor	 fica	 responsável	 por	

uma	seleção,	assim	como	os	estagiários	do	dois	núcleos.		

	 O	 nosso	 núcleo	 de	 estágio	 ficou	 responsável	 por	 preparar	 todos	 os	

documentos	 anexos	 ao	 torneio,	 tais	 como,	 a	 calendarização,	 a	 listagem	 de	 alunos	

selecionados,	 a	 descrição	 das	 séries,	 o	 boletim	 de	 jogo	 e,	 consequentemente,	 o	

regulamento.	Assim,	 foi	 imprescindível	 o	 recurso	de	diversos	materiais,	 tais	 como,	

mesas,	 cadeiras,	 bancos	 suecos,	 marcador	 electrónico,	 computador/assistência	

musical,	 faixas	 decorativas,	 boletins	 de	 jogo,	 coletes,	 bolas,	 taças,	 sinalizadores	 e	

medalhas,	para	 todo	o	decorrer	dos	 jogos.	É	de	aludir	ainda	que	desde	o	 inicio	do	

mês	de	maio	que	 as	 taças	 ficam	em	exposição	no	pavilhão	 gimnodesportivo,	 para	

que	possam	ser	apreciadas	e	admiradas	por	toda	a	população	estudantil.	

	 A	 competição	 decorreu	 como	 havia	 sido	 planeado	 pelo	 núcleo	 de	 estágio,	

porém	 foram	registados	apenas	pequenos	atrasados,	no	que	 respeita	ao	 iniciar	de	

cada	jogo,	por	motivos	alheios	à	mesma.	

	 Na	Atividade	estiveram	envolvidos	cerca	de	cem	alunos	como	participantes,	

dos	níveis	de	escolaridade	básico,	secundário	e	profissional.	É	de	mencionar,	que	se	

trata	de	um	acontecimento	com	uma	basta	popularidade	a	nível	estudantil,	pelo	que	

detivemos	sempre	do	envolvimento	presencial	da	comunidade	escolar	em	todos	os	

jogos	decorrentes.	

	

	 5.5.	CAÇA	AO	TESOURO	

	 Esta	atividade	é	organizada	todos	os	anos	pelo	professor	José	Pires	e	pelo	seu	

núcleo	 de	 estágio.	 É	 uma	 atividade	 que	 envolve	 toda	 a	 comunidade	 escolar,	
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nomeadamente	 alunos,	 professores	 e	 funcionários,	 gerando	 assim,	 um	 convívio	

entre	todos.		

	 O	caça	ao	tesouro	consiste	na	formação	de	equipas	até	dez	elementos	para	

percorrerem	 um	 percurso	 de	 15	 km.	 Durante	 o	mesmo,	 existem	 vários	 postos	 de	

controlo	onde	os	participantes	 têm	que	realizar	uma	tarefa	e	caso	essa	 tarefa	seja	

realizada	 com	 sucesso	 recebem	 uma	 moeda	 de	 “ouro”.	 Chegando	 ao	 fim	 do	

percurso	 as	 equipas	 com	 cinco	 ou	 mais	 moedas	 têm	 direito	 a	 uma	 rifa	 para	 um	

posterior	sorteio,	sorteio	esse	que	tem	como	prémios	três	bicicletas.	

	 A	 atividade	 estava	 planeada	 para	 o	 dia	 25	 de	 maio	 de	 2018	 (3º	 período),	

embora	as	condições	climatéricas	não	permitiram	o	desfecho	da	mesma.	Esperemos	

então,	 que	 os	 alunos	 possam	 voltar	 a	 ter	 a	 oportunidade	 de	 participar	 nesta	

atividade	em	anos	seguintes.		

	

	 5.6.	DESPORTO	ESCOLAR	

	 Logo	no	início	do	1º	período,	que	nos	foi	solicitada	a	ajuda	e	colaboração	nos	

treinos	de	futsal	da	equipa	de	juvenis	masculinos	da	Escola	Secundária	Morgado	de	

Mateus,	durante	todas	as	quartas-feiras	de	tarde.	Sendo	nós,	núcleo	de	estágio	de	

educação	física,	os	responsáveis	por	esta	etapa,	teríamos	que	dar	treinos	aos	alunos	

praticantes,	assim	como,	 ir	a	 todas	as	concentrações	e	 ficar	 responsáveis	por	 tudo	

aquilo	que	seria	necessário	numa	competição	do	desporto	escolar.	

	 É	de	referir	que	tivemos	alguma	afluência	de	alunos	praticantes	logo	desde	o	

início	e	durante	 toda	a	 realização	do	mesmo.	 É	 importante	 salientar	que	a	equipa	

Morgado	 participou	 em	 várias	 competições	 com	 diferentes	 escolas	 (Mesão	 Frio	 e	

Camilo	 Castelo	 Branco)	 e	 apurando-se	 até	 aos	 quartos	 de	 final	 (Latino	 Coelho),	

sendo	derrotada	pela	equipa	adversária.	

	 Infelizmente,	 após	 o	 término	 da	 componente	 competitiva,	 os	 participantes	

deixaram	 de	 comparecer	 aos	 treinos,	 pelo	 que,	 será	 necessário	 implementar	 uma	

atividade	interna,	como	ponto	motivacional	para	desenvolver	a	prática	desportiva	e	

pedagógica,	uma	vez	que,	o	facto	do	término	da	vertente	de	competição	conduziu	a	

que	a	desmotivação	dos	mesmos	fosse	acrescida	em	outras	atividades.	

	 Perante	o	exposto,	podemos	 concluir	que	a	atividade	desportiva	 lecionada,	

relativa	 ao	 desporto	 escolar,	 é	 importante	 na	 formação	 pessoal	 e	 desportiva	 dos	
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alunos.	No	entanto,	também	se	nota	uma	aprendizagem	por	parte	dos	professores	

estagiários,	permitindo	o	aperfeiçoamento	da	pedagogia	de	ensino,	no	que	respeita	

à	educação,	assim	como,	ao	processo	de	ensino-aprendizagem,	através	da	reflexão,	

sistematização	 e	 produção	 de	 conhecimento,	 uma	 vez	 que,	 esta	 se	 encontra	

conectada	com	aspetos	da	sociedade,	como	também	com	normas	educativas.	

CONSIDERAÇÕES	FINAIS	
	

	 Através	 deste	 relatório	 final,	 procurámos	 refletir	 de	 uma	 forma	 crítica	 e	

construtiva	 sobre	 tudo	 o	 que	 foi	 realizado	 neste	 ano	 de	 estágio,	 ano	 este	 que	

representa	o	culminar	desta	 fase	da	nossa	 formação	académica	como	docentes	na	

área	 da	 educação	 física.	 Contudo,	 não	 devemos	 ver	 esta	 conclusão	 de	 uma	 fase	

importante	das	nossas	vidas	profissionais,	como	o	equivalente	a	uma	estagnação	da	

nossa	aprendizagem,	mas	sim	como	o	início	de	um	processo	que	se	deverá	manter	

ao	longo	das	nossas	vidas	como	professores	nesta	área.	

	 O	 ano	 de	 estágio	 foi	 fundamental	 e	 repleto	 de	 experiências,	 tanto	 a	 nível	

pessoal	como	a	nível	profissional,	realizando-se	a	passagem	de	aluno	para	professor.	

No	entanto,	o	estágio	não	se	faz,	apenas,	de	experiências	originadas	pelo	estagiário,	

sendo	os	professores	orientadores	um	elo	de	ligação	indispensável	neste	percurso.		

	 O	papel	do	supervisor	é	importantíssimo	no	contexto	educacional,	pois	este	

garante	 que	 o	 trabalho	 pedagógico	 seja	 de	 qualidade	 e	 influencia	 o	 processo	 de	

socialização,	 contribuindo	 para	 o	 alargamento	 da	 visão	 de	 ensino,	 estimulando	 o	

autoconhecimento,	transmitindo	conhecimentos	úteis	para	a	prática	profissional.		

	 A	experiência	como	estagiária,	evidenciou	o	meu	espírito	lutador	e	de	desafio	

sobre	 novos	 conhecimentos.	 Há	 que	 referir	 ainda	 que	 as	 vivências	 trazidas	 pelo	

estagiário	à	escola,	fazem	com	que	haja	mais	motivação	e	empenho,	criando	sempre	

um	 ambiente	 de	 frescura	 ao	 departamento,	 através	 da	 novidade	 sentida	 por	 nós.	

Também	 a	 troca	 de	 experiências	 desportivas	 contribuem	 para	 o	 crescimento	 de	

todos	os	professores,	sejam	as	novas	ideias	criativas	trazidas	pelos	estagiários,	como	

as	experiências	transmitidas	por	professores	com	muitos	anos	de	prática.		

	 O	estágio	pedagógico	foi	um	importante	agente	formador	pedagógico,	cívico	

e	 emocional	 no	 sentido	 em	 que	 promoveu	 o	 desenvolvimento	 de	 diversas	
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experiências	 enriquecedoras,	 quer	 para	 o	 meu	 trajeto	 pessoal	 quer	 como	

profissional.	Considero	que	hoje	sou	uma	pessoa	mais	segura	a	tomar	decisões,	mais	

confiante,	mais	 conhecedora	 e	mais	 observadora	 para	 a	 necessidade	 da	 atividade	

reflexiva	constante	como	agente	estimulador	do	crescimento	individual	e	coletivo.		

	 Ao	 longo	 deste	 ano,	 a	 persistente	 prática	 e	 reflexão	 pedagógica	 foram	

essenciais	para	o	nosso	processo	de	formação,	tendo	colaborado	de	forma	evidente	

para	 o	 nosso	 desenvolvimento	 pessoal	 e	 profissional.	 Neste	 âmbito,	 as	 diferentes	

experiências	 formativas,	 efeito	 de	 uma	 supervisão	 pedagógica	 constante,	

colaboraram	para	o	aumento	do	clima	positivo	do	trabalho	realizado,	contemplando	

não	 só	 um	 apoio	 constante	 na	 identificação	 de	 dificuldades	 e	 suporte	 face	 aos	

dilemas	que	surgiram	durante	o	processo	de	ensino	aprendizagem,	como	também	o	

estímulo	à	nossa	autonomia,	autoconhecimento	e	reflexão.	

	 Por	 fim,	acreditamos	que	atingimos	os	objetivos	 traçados	para	este	estágio	

pedagógico,	apesar	de	considerarmos	que	poderíamos	ter	sido	talvez	um	pouco	mais	

proactivos	 em	 relação	 a	 certos	 aspetos,	 melhorando	 assim	 a	 nossa	 atuação.	

Contudo,	 temos	 consciência	 de	 que	 tudo	 é	 um	 processo	 evolutivo,	 pelo	 que	

devemos	tentar	sempre	superar-nos	e	progredir,	no	sentido	de	melhorarmos	no	que	

diz	 respeito	à	nossa	 forma	de	atuar	como	docentes	de	educação	 física.	Tendo	 isso	

em	 conta,	 julgamos	 que	 todo	 o	 trabalho	 que	 foi	 realizado	 ao	 longo	 do	 estágio	

pedagógico,	 incluindo	 as	 competências	 adquiridas,	 as	 dificuldades	 sentidas	 e	 as	

reflexões	 efetuadas	 ao	 longo	 deste	 relatório,	 devem	 ser	 vistas	 como	 ferramentas	

para	o	nosso	futuro	como	docentes.	

	 Com	 este	 estágio,	 pude	 verificar	 que	 mesmo	 com	 dificuldades,	 tudo	 é	

possível,	 basta	 gostarmos	 daquilo	 que	 fazemos,	 saber	 o	 que	 queremos	 e	 termos	

vontade	de	ir	sempre	mais	além.	

	 Por	 tudo	 isto	 e	 de	 forma	 pessoal,	 posso	 garantir	 que	 me	 sinto	 bastante	

realizada	e	acima	de	tudo,	mentalizada	que	os	desafios	não	acabam	por	aqui.	Este	

foi,	 sem	 dúvida,	 um	 ano	 carregado	 de	 emoções	 e	 novos	 conhecimentos.	 São	

experiências	como	esta	que	nos	fazem	crescer.	

	

“Ao	proporcionarem,	hoje,	um	bom	estágio	ao	futuro	profissional,	ganham	amanhã,	

um	bom	agente	de	ensino.”	Nóvoa,	1992	
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PLANIFICAÇÃO DE ATIVIDADES                2017/2018 

 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  1º PERÍODO  2º PERÍODO 3º PERÍODO 

SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO DEZEMBRO JANEIRO FEVEREIRO MARÇO ABRIL MAIO JUNHO 

D  1      1   
S  2   1   2   
T  3    2   3 1  
Q  4 1  3 (10ºA)   4 2  
Q  5 2  4 1 1 (12ºA) 5 3 (FUTS.)  
S 1 6 3 1 5 2 2 6 4 1 

S 2 7 4 2 6 3 3 7 5 2 

D 3 8 5 3 7 4 4 8 6 3 

S 4 9 6 4 (12ºA+B) 8 (10ºA) 5 (10ºA) 5 (12ºA+B) 9 7 4 (10ºA) 
T 5 10 7 5 9 6 6 10 8 5 

Q 6 11 8 6 (10ºA) 10 (10ºA) 7 (10ºA) 7 (12ºB) 11 9 6 (10ºA) 
Q 7 12 9 7 (12ºA) 11 8 8 (12ºA) 12  10 (FUTS.) 7 

S 8 13 10 8 12 9 9 13 11 8 

S 9 14 11 9 13 10 10 14 12 9 

D 10 15 12 10 14 11 11 15 13 10 

S 11 16 13 11 (12ºA+B) 15 (10ºA) 12 12 (10ºA+12ºA+B) 16 14 (10ºA) 11 (10ºA) 
T 12 17 14 12 16 13 13  17 15 12 

Q 13 18 15 13 (12ºB) 17 (10ºA) 14 14 (12ºB) 18 16 (10ºA) 13 (10ºA) 
Q 14 19 16 14 (12ºA) 18 15 (12ºA) 15 (12ºA) 19 17 (FUTS.) 14 

S 15 20 17 15 19 16 16 20 18 15 

S 16 21 18 16 20 17 17 21 19 16 

D 17 22 19 17 21 18 18 22 20 17 

S 18 23 20 (12ºA+B) 18 22 (10ºA) 19 (12º A+B) 19 (12ºA+B) 23 21 (10ºA) 18 

T 19 24 21 19 23 20 20 24 22 19 

Q 20 25 22 (12ºB) 20 24 (10ºA) 21 (12ºB) 21 (12ºB) 25 23 (10ºA) 20 

Q 21 26 23 (BASQ.) 21 25 22 (12ºA) 22 (12ºA) 26 24 (FUTS.) 21 

S 22 27 24 22 26 23 23 27 25 (CAÇA TES.) 22 

S 23 28 25 23 27 24 24 28 26 23 

D 24 29 26 24 28 25 25 29 27 24 

S 25 30 27 (12ºA+B) 25 29 (10ºA) 26 (12ºA+B) 26 30 28 (10ºA+12ºA+B) 25 

T 26 31 28 26 30 27 27  29 26 

Q 27  29 (12ºB) 27 31 (10ºA) 28 (12ºB) 28  30 (10ºA) 27 

Q 28  30 (12ºA) 28   29  31 28 

S 29   29   30   29 

S 30   30   31   30 

 
OSERVAÇÕES 

 
FINS-DE-SEMANA 

 
FERIADOS 

 
RÂGUEBI 

 
ATIVIDADES DA ESCOLA 

 
TESTES 

 
FÉRIAS 

 
CORFEBOL 

 
BASQUETEBOL 

 
OPÇÃO 
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UNIDADE DIDÁTICA – BASQUETEBOL 12ºA               2017/2018 

 

POPULAÇÃO ALVO 

ANO 12º 

CRITÉRIOS, PARÂMETROS 
PONDERAÇÕES DE AVALIAÇÃO  

DOMÍNIO SÓCIO-AFETIVO 
(SABER ESTAR) 

25% 

Atenção 6,25% Observação Direta; Frequência. 

TURMA A Relações Interpessoais 6,25% Observação Direta; Frequência. 

MASCULINO 10 Empenho 6,25% Observação Direta; Frequência. 

FEMININO 5 Responsabilidade 6,25% Observação Direta; Frequência. 

TOTAL DE 
ALUNOS 

15 DOMÍNIO COGNIIVO 
(SABER COMO SE FAZ) 

15% Teste Escrito por período ou por Unidade Didática 

IDADE MÁXIMA 18 
DOMÍNIO PSICOMOTOR 

(SABER FAZER) 
60% 

Realização de destrezas ao longo das aulas (3 registos por UD)  45,0% Observação Direta 

IDADE MÍNIMA 16 Realização de destrezas em aula/avaliação: teste prático  15,0% Observação Direta 

CARACTERIZAÇÃO DOS 
RECURSOS 

TEMPORAIS 
INÍCIO E TÉRMINO Início a 15 de fevereiro e término a 22 de março de 2018. 

NÚMERO DE AULAS 22 aulas de 45 minutos (2º feira das 11h45 às 13h15; 5º feira das 10h05 às 11h35). 

MATERIAIS 
INSTALAÇÕES 1/3 do pavilhão interior Morgado de Mateus. 

MATERIAL DIDÁTICO Bolas de basquetebol, coletes, cones, sinalizadores e apitos.  

HUMANOS 

PROFESSOR Carlos Pires (prof. responsável) - Beatriz Pinto (prof. estagiária). 

OUTROS 
Alunos - responsáveis pela regulação das aprendizagens (estilo de ensino recíproco e auto-avaliação); 3 estagiários – auxílios na montagem do material e na supervisão de certas 
atividades; 2 auxiliares educativos (um funcionário do sexo masculino e um do sexo feminino). 

DEFINIÇÃO DE 
OBJETIVOS 

DOMÍNIO SÓCIO-
AFETIVO 

 

1. Coopera com os colegas e empenha-se ativamente em todas as situações da aula, escolhendo as ações favoráveis ao êxito pessoal, de grupo/turma; aceitando as indicações que lhe sejam dadas; consentindo com as opções e 

falhas dos seus companheiros e oferecendo sugestões que beneficiem a sua melhoria; 2. Escuta com atenção a informação exposta pelo professor; 3. Cumpre as regras/deveres básicos de cidadania com os colegas, professores, 

funcionários e respeita o material; 4. É pontual, assíduo e cumpre com o regulamento da disciplina. 
 

DOMÍNIO 
COGNITIVO 

 

1. Conhece os principais factos históricos da modalidade de râguebi; conhece e domina os conceitos básicos da modalidade; conhece e identifica as principais regras; conhece e identifica os principais sinais dos árbitros e 

conhece os principais elementos técnico-táticos; 2. Reconhece os benefícios e os riscos associados a toda e qualquer atividade física. 
 

DOMÍNIO 
PSICOMOTOR 

 

Ö Em situação de jogo 3x3 e/ou 5x5, realiza oportuna e adequadamente as ações técnico-táticas ofensivas e defensivas. 
Ö Com correção e oportunidade, em jogo e/ou exercício critério, executa as ações: 
Ö Passe de peito, passe picado e passe de ombro, lançamento em salto, lançamento na passada, drible de progressão com mudanças de direção, drible de proteção, passe e corte, ressalto, posição defensiva básica e 

enquadramento defensivo, desmarcação e aclaramento.      
Ö Realiza jogo formal. 
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GRELHA DE ESTRUTURAÇÃO DE CONTEÚDOS - CORFEBOL (10ºA)            2017/2018 

  

 

 

AULA 
 

DATA LOCAL/ESPAÇO CONTEÚDOS OBJETIVO ESPECÍFICO ESTRATÉGIAS FUNÇÃO DIDÁTICA MATERIAL AVALIAÇÃO 

(49/50) 
1/2 

03 de janeiro 
11h45 às 13h15 

- 1/3 do pavilhão interior 
Morgado de Mateus. 

- Avaliação Diagnóstica (passe, 
receção, lançamento e desmarcação); 

- Avaliação do nível de prestação 
inicial. 

- Jogo Condicionado. - Avaliação e Controlo. 
- Bolas, coletes, 
sinalizadores, cones, 
apitos. 

Diagnóstica 

(51/52) 
3/4 

08 de janeiro 
8h15 às 9h45 

- 1/3 do pavilhão interior 
Morgado de Mateus. 

- Aula teórica; 
- Posição base; 
- Passes: peito, ombro e picado. 

- Transmissão de conteúdos 
teóricos; 
- Domínio da posição base; 
- Domínio da técnica de passe. 

- Apresentação de conteúdos 
audiovisuais (PowerPoint); 
- Exercício critério; 
- Jogo Formal. 

- Transmissão / Exercitação. 

- Computador, projetor; 
- Bolas, coletes, 
sinalizadores, cones, 
apitos. 

Formativa 

(53/54) 
5/6 

10 de janeiro 
11h45 às 13h15 

- 1/3 do pavilhão interior 
Morgado de Mateus. 

- Passes: peito, ombro e picado; 
- Receção e interceção. 

- Domínio da técnica de passe; 
- Domínio da receção e 
interceção. 

- Exercício critério; 
- Jogo Formal. 

-  Transmissão / Exercitação. 
- Bolas, coletes, 
sinalizadores, cones, 
apitos. 

Formativa 

(55/56) 
7/8 

15 de janeiro 
8h15 às 9h45 

- 1/3 do pavilhão interior 
Morgado de Mateus. 

- Receção e interceção; 
- Passe e corte; 
- Lançamento na passada. 

- Domínio da receção e 
interceção; 
- Domínio do passe e corte; 
- Domínio do lançamento na 
passada. 

- Exercício critério; 
- Jogo Condicionado; 
- Jogo Formal. 

-  Transmissão / Exercitação. 
- Bolas, coletes, 
sinalizadores, cones, 
apitos. 

Formativa 

(57/58) 
9/10 

17 de janeiro 
10h05 às 11h35 

- 1/3 do pavilhão interior 
Morgado de Mateus. 

- Passe e corte; 
- Lançamento na passada; 
- Lançamento parado e em ressalto. 

-  Domínio do passe e corte; 
- Domínio do lançamento na 
passada. 
- Domínio do lançamento parado 
e em ressalto. 

- Exercício critério; 
- Jogo Condicionado; 
- Jogo Formal. 

-  Transmissão / Exercitação. 
- Bolas, coletes, 
sinalizadores, cones, 
apitos. 

Formativa 

(59/60) 
11/12 

22 de janeiro 
8h15 às 9h45 

- 1/3 do pavilhão interior 
Morgado de Mateus. 

- Lançamento na passada; 
- Lançamento parado e em ressalto; 
- Fintas e desmarcações. 

-  Domínio do lançamento na 
passada. 
- Domínio do lançamento parado 
e em ressalto. 
- Domínio das fintas e 
desmarcações. 

- Exercício critério; 
- Jogo Condicionado; 
- Jogo Formal. 

-  Transmissão / Exercitação. 
- Bolas, coletes, 
sinalizadores, cones, 
apitos. 

Formativa 

(61/62) 
13/14 

24 de janeiro 
11h45 às 13h15 

- 1/3 do pavilhão interior 
Morgado de Mateus. 

-  Lançamento parado e em ressalto; 
- Fintas e desmarcações. 

-  Domínio do lançamento parado 
e em ressalto. 
- Domínio das fintas e 
desmarcações. 

- Exercício critério; 
- Jogo Condicionado; 
- Jogo Formal. 

- Consolidação / Domínio. 
- Bolas, coletes, 
sinalizadores, cones, 
apitos. 

Formativa 

(63/64) 
15/16 

29 de janeiro 
8h15 às 9h45 

- 1/3 do pavilhão interior 
Morgado de Mateus. 

- Jogos em progressão. 
 

-  Domínio de todos os conteúdos 
abordados. 

-  Exercício critério; 
- Jogo Condicionado; 
- Jogo Formal. 

-  Consolidação / Domínio. 
- Bolas, coletes, 
sinalizadores, cones, 
apitos. 

Formativa 

(65/66) 
17/18 

30 de janeiro 
11h45 às 13h15 

- 1/3 do pavilhão interior 
Morgado de Mateus. - Jogos em progressão. - Domínio de todos os conteúdos 

abordados. 

-  Exercício critério; 
- Jogo Condicionado; 
- Jogo Formal. 

- Consolidação / Domínio. 
- Bolas, coletes, 
sinalizadores, cones, 
apitos. 

Formativa 

(67/68) 
19/20 

05 de fevereiro 
8h15 às 9h45 

- 1/3 do pavilhão interior 
Morgado de Mateus. -  Avaliação prática (Jogo Formal). 

-  Avaliação do nível de prestação 
final. 

- Jogo Formal. -  Avaliação e Controlo. 
- Bolas, coletes, 
sinalizadores, cones, 
apitos. 

Sumativa  

(69/70) 
21/22 

07 de fevereiro 
11h45 às 13h15 

- 1/3 do pavilhão interior 
Morgado de Mateus. - Jogo Formal. - Domínio de todos os conteúdos 

abordados. - Jogo Formal. - Consolidação / Domínio. 
- Bolas, coletes, 
sinalizadores, cones, 
apitos. 

Formativa 
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Professor: Carlos Pires 
Professora Estagiária: Beatriz Pinto 

Data: 24/01/2018 

Hora: 11h:45m – 13h:15m Instalações: 1/3 do pavilhão interior. 

 

Aula nº.: 63 e 64. 

Aula da U.D. nº.: 13 e 14. 

 

Tempo horário: 90min. 

Tempo útil: 67min. 

 

Ano/Turma: 10ºA 

Nº de alunos: 27 
 

Unidade Didática: Corfebol. 

Função Didática: Consolidação / Domínio. 

Material Pedagógico: Bolas, coletes, sinalizadores, cones e apitos. 
 

Objetivo Especifico: Conteúdos: 

1º. Domínio do passe e receção; 
2º. Domínio do lançamento parado. 

 

Posição base, passe de peito, passe picado, passe de ombro, 

receção, lançamento parado, ressalto, marcação, fintas, 

desmarcação.  
 
 

1º Objetivo operacional 
 

Ação: Mobilização articular, alongamentos e exercício critério para passe e receção. 

Contexto: Grupos de 4 elementos distribuídos por 3 espaços delimitados – 1/3 do pavilhão interior. 
Critérios de êxito: aumento da temperatura corporal; aumento da frequência cardíaca; passe direcionado para o colega; segurar a 

bola com as duas mãos à frente do corpo; dar trajetória alta à bola; criar linhas de passe; receção com as duas mãos. 
 
 

2º Objetivo operacional 
 

Ação: Exercício critério para lançamento parado.  

Contexto: Individual – 1/3 do pavilhão interior. 

Critérios de êxito: segurar a bola com as duas mãos à frente do corpo e à altura do peito; dedos afastados a apontar para o cesto; 

pés ligeiramente afastados; extensão completa dos membros superiores; rotação das mãos para fora. 
 
 
 
 

3º Objetivo operacional 
 

Ação: Jogo formal 8x8. 

Contexto: Grupo (8x8) – 1/3 do pavilhão interior. 
Critérios de êxito: segurar a bola com as duas mãos à frente do corpo e à altura do peito; dar uma trajetória mais alta à bola; criar 

linhas de passe favoráveis; apoiar o portador da bola; ocupar espaços livres; passe direcionada para quem recebe. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PLANO DE AULA 
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Tempo 
parcial 

Tempo 
total 

Sequência 
das tarefas Descrição Estratégias / Controlo Organização 

 
y 11:45’ – 

11:53’ 
y 8’ y Tempo de balneário. 

y 11:53’ – 
11:58’ y 5’ 

 
y Introdução 
da aula. 
 

 

y Alunos reunidos próximos da 
professora; 
y Chamada de atenção relativamente a 
regras de segurança; 
y Ponte relativamente à última aula 
realizada; 
y Elucidação sobre o que se pretende 
na aula e referencia a questões de 
segurança; 
y Instrução do 1º exercício. 

 

y O professor encontra-se de 
frente para os alunos, para 
transmitir a 
informação/demonstração 
necessária. 

 

y 11:58’ – 
12:00’ y 2’ y Transição / 

Organização. 

 

y O docente organiza os alunos para a realização do aquecimento. 

y 12:00’ – 
12:15’ y 15’ 

 
 
y  Mobilização 
articular, 
alongamentos e 
exercício critério 
para passe e 
receção – 1º 
objetivo 
operacional. 

 

y 1º Objetivo Operacional 
- Alunos dispostos em fila, realizam 
corrida, seguida de mobilização 
articular; 
- Execução de alongamentos; 
- Realização de exercício critério: 
-  Alunos distribuídos por 3 zonas 
delineadas no campo. Em cada zona 
estão 3 atacantes e 3 defesas. 
- O objetivo é fazer passar a bola pelas 
3 zonas até chegar à zona do cesto de 
ataque da equipa e marcar ponto. 
- É obrigatório fazer 3 passes pela 
equipa na mesma zona antes de passar 
para outra. Não podem sair da sua 
zona. Não podem correr com bola na 
mão. Não podem tirar a bola da mão do 
colega nem adversário. 
- Os alunos que estão de fora 
substituem a equipa que perde quando 
é finalizado o exercício.  
 

 

y O docente circula sempre por 
fora, sem nunca virar as costas 
aos discentes, de modo a não 
interromper o exercício, 
fornecendo feedbacks e 
ajudando/corrigindo; se 
necessário o professor pode 
ocupar outra localização para 
benefício dos alunos. 
 
y É a professora que faz as 
equipas para os exercícios e 
para o jogo.  
 

 
 
 

 
 

y 12:15’ – 
12:18’ y 3’ 

y  Transição / 
Instrução / 
Organização. 

 
y  O docente instrui e organiza os discentes para realização do 2º Objectivo operacional. 

y 12:18’ – 
12:28’ y 10’ 

y Exercício 
critério para 
lançamento 
parado – 2º 
objetivo 
operacional. 

 
y 2º Exercício Operacional 

- Alunos distribuídos pelos 4 cestos 
dispostos no campo (2 de corfebol, 2 
tabelas de basquetebol); 
- O objetivo é que todos os alunos 
treinem o lançamento parado; 
- Ao sinal da professora, os alunos que 
estavam a lançar nas tabelas de 
basquetebol passam para os cestos de 
corfebol e vice-versa.  

 

 

y É a professora que distribui 
os alunos pelos cestos 
dispostos no campo.  

 

y 12:28’ – 
12:30’ y 2’ 

y  Transição / 
Instrução / 
Organização. 

y  O docente instrui e organiza os discentes para realização do 3º Objectivo operacional. 

y 12:30’ – 
12:55’ y 25’ 

 
y Jogo formal 
8x8 - 3º Objetivo 
operacional. 
 

 

y 3º Exercício Operacional 
- Divisão dos alunos em equipas de 8 
elementos (4 rapazes e 4 raparigas); 
- Realização de jogo formal 8x8. 
 

 

y  A   formação  das   equipas 
pode ser condicionada pelo 
número de elementos que 
realizem  a  aula  (caso  exista 
número impar – existência de 
um joker).  

y12:55’ – 
12:56’ y 1’ y Transição / 

Organização. y O docente organiza os alunos para a realização do balanço final. 
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3 LEGENDA: 

 

y 12:56’ – 
13:00’ y 4’ 

 
y Balanço Final. 

 

 

y Os alunos encontram-se agrupados 
próximos do professor. 
y Balanço final da aula, focando o 
objectivo da mesma e os critérios de 
êxito pretendidos. 
y Referência à aula seguinte. 

 

 

y O professor relembra o 
objetivo principal da aula, 
focando alguns dos erros que 
possam ter ocorrido. 
y Utilização da estratégia da 
participação – escuta e 
responde às questões 
efetuadas.  

 

y 13:00’ – 
13:15’ y 15’ 

 

y Tempo de balneário. 

 
Professora 

 
Alunos 

 
Alunos com bola 

 
Deslocamento 

 
Bola  Cesto  
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Professor: Carlos Pires 
Professora Estagiária: Beatriz Pinto 

Data: 24/01/2018 

Hora: 11h:45m – 13h:15m Instalações: 1/3 do pavilhão interior. 

 

Aula nº.: 63 e 64. 

Aula da U.D. nº.: 13 e 14. 

 

Tempo horário: 90min. 

Tempo útil: 67min. 

 

Ano/Turma: 10ºA 

Nº de alunos: 27 
 

Unidade Didática: Corfebol. 

Função Didática: Consolidação / Domínio. 

Material Pedagógico: Bolas, coletes, sinalizadores, cones e apitos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
9 CONSIDERAÇÕES GERAIS 

  
 A aula decorreu de acordo com o planeado, tendo sido analisados os objetivos principais e transmitidos 

aos alunos os mesmos. 

 

9 COMPORTAMENTO E EMPENHO DOS ALUNOS 
 Os alunos tiveram de uma forma geral um bom comportamento, demonstrando-se sempre 

empenhados, respeitosos e prontos a ajudar. 

 Em relação às presenças, faltou apenas uma aluna, a Inês Fernandes, os alunos Diogo Brigas, Lídia 

Carvalho e Rafaela Paiva tiveram dispensa. É de referir que todos os alunos com dispensa mostraram-se 

empenhados durante a aula fazendo o relatório pedido pela professora.  

 

9 ESTRATÉGIAS UTILIZADAS  
 Nesta aula, optei por realizar uma aula idêntica àquela que havia sido lecionada no dia 22 de janeiro, 

uma vez que os conteúdos abordados nas aulas anteriores não estavam bem consolidados pela turma.  

 Iniciei a aula com o aquecimento tradicional, optando já por escrever as equipas que queria no quadro 

para que fosse mais rápida a transição para o exercício seguinte. Posteriormente, foram realizados os 

alongamentos lecionados por uma aluna, o que correu bastante bem. Os alunos já conheciam o exercício 

seguinte, e foi feita uma breve revisão de conteúdos e alguns erros que pudessem acontecer. Neste 

momento, todos os alunos se mostraram empenhados em responder às questões realizadas.  

 Desde a aula anterior, que se nota uma evolução muito grande por parte de toda a turma, notando-se a 

entreajuda e as correções entre os vários grupos organizados. 

 Posteriormente, no final do exercício foram revistas as equipas para o jogo 8x8 e foram escolhidos dois 

capitães de equipa, aqueles que achei que não estão tão inseridos na turma junto dos mais populares para 

delegarem as funções de cada um dos jogadores. Sempre que se faz o jogo, são delegados árbitros para que 

possam experienciar as duas faces de uma partida da modalidade em questão, sendo estes trocados pela 

professora no decorrer do jogo.  

 No final da aula, foi feito um balanço dando os aspetos positivos que ocorreram na mesma, assim 

como os aspetos menos bons e aquilo que se pretende corrigir nas próximas aulas.   

  

 

BALANÇO DA AULA 
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9 FEEDBACK 
 Maioritariamente foi utilizado o feedback verbal, visual e cinestésico com o intuito de corrigir os erros 

mais comuns na execução das atividades propostas. 

 

9 GESTÃO DO TEMPO DE AULA E ATIVIDADE MOTORA 
 Penso ter conseguido um tempo de atividade motora bom, tendo em conta que os alunos pararam 

pontualmente nas transições entre os exercícios, ia apenas parando para dar feedbacks e corrigir alguns 

erros mais graves.  

 

9 DIFICULDADES DOS ALUNOS 
 Não foram denotadas grandes dificuldades por parte dos alunos, visto que, um dos exercícios de 

aquecimento já tinha sido realizado em aulas anteriores e o segundo exercício operacional também tinha sido 

realizado na aula anterior. 

 

9 DIFICULDADES DO PROFESSOR 
 Não senti grandes dificuldades no controlo da aula e nos conteúdos abordados ao longo da mesma, 

visto que os alunos tiveram um comportamento satisfatório e não foram colocados problemas.  

 

9 ADAPTAÇÕES AO PLANO DE AULA / ADAPTABILIDADE À AULA 
 Não foram feitas alterações ao plano de aula e penso ter conseguido manter a estrutura da aula 

prevista, assim como atingir os objetivos mínimos que pretendia.  

 

9 SUGESTÕES / ALTERAÇÕES FUTURAS 
 Em relação à questão dos capitães de equipa, vou optar por fazer eu a separação dos alunos no 

campo, visto que, ambas as equipas demoram algum tempo em organizar a sua disposição no mesmo.  
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PRÁTICA DE ENSINO SUPERVISIONADA 

 

 

1. INTRODUÇÃO DA AULA 
    No início da aula, o(a) estagiário(a), de forma clara e sem perda de tempo informa os alunos dos objetivos da aula 

relacionando-os com aulas ou etapas anteriores da UD não se observando dispersão dos alunos. (0,5) 
 

 

 

2. INÍCIO DAS ATIVIDADES 
    O(a) estagiário(a) estimula e incentiva os alunos a participar ativamente nas atividades da aula dando início às mesmas 

sem perda de tempo. (0,5) 
 

 

 

3. GESTÃO DOS RECURSOS (TEMPORAIS E MATERIAIS) 
    O(a) estagiário(a) 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 de Empenhamento Motor. (1) 
 

 

 

4. OCUPAÇÃO DO ESPAÇO 
    O(a) estagiário(a) faz uma ocupação racional do espaço da aula de tal modo que lhe permite o cumprimento dos 

objetivos propostos e a detecção e prevenção de situações de risco, posicionando-se e circulando, intervindo 

sistematicamente na execução das tarefas dos alunos, ajudando-os e eliminando assim fatores perturbadores de eficácia 

da aula. (1) 
 

 

 

5. INSTRUÇÃO 
    Nos períodos de instrução, o(a) estagiário(a) explica e/ou demonstra clara e oportunamente a atividade/exercício, 

recorrendo, quando necessário, a alguns e/ou a auxiliares de ensino, para o apoiar na transmissão da matéria, com 

eficácia e economia de tempo. (4) 
 

 

 

6. CONTROLO/AVALIAÇÃO 
    O(a) estagiário(a) intervém sistematicamente e eficazmente na ação dos alunos, corrigindo (feedback), estimulando 

(incentivo) e estruturando o seu comportamento (disciplina) a fim de os orientar na correta execução dos exercícios e no 

adequado comportamento, mantendo elevados os níveis de motivação e empenho dos alunos. (3) 
 

 

 
 

7. LINGUAGEM 
    O(a) estagiário(a) utiliza uma linguagem clara e acessível à compreensão do seu significado pelos alunos utilizando 

termos técnicos oportuna e adequadamente. (0,5) 
 

 

 

 

8. 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. (0,5) 
 

 

 

9. CONCLUSÃO DA AULA 
    O(a) estagiário(a) 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 UD (extensão dos conteúdos – aulas seguintes). (0,5) 
 

 

 

10. CONCORDÂNCIA COM O PLANO/ADAPTABILIDADE 
    A aula decorre genericamente de acordo com o plano de aula e/ou perante situações imprevistas, o(a) estagiário(a) 

revela capacidade de se adaptar, integrando-as ou não no plano previsto, sem, contudo, perder de vista os objetivos 

definidos e o essencial da aula. (0,5) 
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*Este documento deverá ser arquivado no processo individual do aluno. 

 

FICHA INDIVIDUAL DO ALUNO 
 

 
DADOS PESSOAIS 

Nome: ____________________________________________________________________ 
                                                                                                                                               *sublinha o nome pelo qual gostas de ser tratado. Ano/Turma:   ________ Nº.: _____ 

Idade: ____ Data de nascimento: ___/___/______ Peso (kg): _________ Altura (cm): _________ 

Naturalidade:_________________________________ Nacionalidade: _________________________________ 

Morada: ________________________________________________________________________________________________________ 

Freguesia: _________________ Concelho: ________________ Distrito: _________________ Cód. Postal: ________-________ 

Email: ________________________________________________________________________ Telemóvel: _____________________ 

Em caso de emergência contactar: _________________________________________________ Telemóvel: _____________________ 

 
ENCARREGADO DE EDUCAÇÃO 

Nome: _____________________________________________________________ Grau de parentesco: _______________________ 

Morada: _______________________________________________ Cód. Postal: ________-________ Concelho: ______________ 

Habilit. Escolares:________________________________________ 

 
 

TEL. (residência): _____________________ 

 
 

TEL. (emprego): ______________________ 
 
 
 

Profissão: ______________________________________________ 

� Efectivo(a)   � Contractado(a)   � Reformado(a)   � Doméstico(a)   � Desempregado(a) 

Email:__________________________________________________ 

 
COMPOSIÇÃO DO AGREGADO FAMILIAR 

 
 

PARENTESCO IDADE HABILIT. ESCOLARES PROFISSÃO SITUAÇÃO PROFISSIONAL * 
     
     
     
     
     

*Efectivo(a); Contratado(a); Reformado(a); Doméstico(a); Desempregado(a); Estudante. 

Número de irmãos:_______ 

Tens algum irmão a estudar nesta Escola?    � Não          � Sim 

Se sim, indique: ano, turma e nome:_________________________________________________________________________________ 
 
 
 

Situação dos pais:                                               � Vivem juntos             � Separados             � Emigrantes             � Mãe/Pai falecido(s) 

� Outra: _____________________________ 
 
 
 

Com quem vives?        � Pai        � Mãe        � Avô(ó)        � Tios         � Irmãos        � Outros. Quais?________________________ 
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*Este documento deverá ser arquivado no processo individual do aluno. 

 
CARACTERÍSTICAS DO ALUNO (selecciona apenas 3) 

 
 

�                          ATENTO- �                       EGOÍSTA- �                        TÍMIDO- �                      PERSISTENTE- 

�                      INSOLENTE- �               DESCONFIADO- �                    SIMPÁTICO- �                         DISTRAIDO- 

�                       CONFIANTE- �                       SINCERO- �                RESPONSÁVEL- �                             AMIGO- 

 
ROTINA DIÁRIA 

1. - Normalmente a que horas te levantas? _____________________________________________ 

2. – Normalmente a que horas te costumas deitar?  ______________________________________ 

3. - Em média quanto tempo dormes em tempo de aulas? _________________________________ 

 
DESLOCAÇÃO PARA A ESCOLA 

 

 

Deslocação: Casa – Escola:             � Pé              � Autocarro             � Carro             � Mota                 � Bicicleta         � Outro 
 

Distância: ____________     Tempo: ____________ 
 

Deslocação: Escola – Casa:             � Pé              � Autocarro             � Carro             � Mota                 � Bicicleta         � Outro 
 

Distância: ____________     Tempo: ____________ 

 
DADOS RELATIVOS À SAÚDE 

1. - Com que frequência vais ao médico? _____________________________________________________________________________ 

2. - Costumas adoecer com frequência? ______________________________________________________________________________ 

 
 

3. - Tens algum problema respiratório, cardíaco, motor, epilepsia, diabetes, de audição, visão, entre outros (se sim qual)?  

 

_______________________________________________________________________________________________________________ 
 

4. - Já foste sujeito(a) a alguma intervenção cirúrgica (se sim qual)? ________________________________________________________ 

 
DADOS RELATIVOS À NUTRIÇÃO 

 

 
1. - Que refeições fazes diariamente (Pequeno Almoço; Lanche meio da Manhã; Almoço; Lanche; Jantar; Ceia)?  

 

_______________________________________________________________________________________________________________ 
 
2. - Onde costumas fazer as refeições (pequeno-almoço e/ou almoço)? 

 

� No “bar” da escola      � Na cantina da escola      � Em casa dos pais      � Outro(s) - diz qual ou quais? _____________________ 
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*Este documento deverá ser arquivado no processo individual do aluno. 

VIDA ESCOLAR/PESSOAL  

 
 

1. - É o primeiro ano que frequentas esta escola?      � Sim       � Não 

1.1. - Se sim, quais os motivos da mudança? ________________________________________________________________________ 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

 

2.- Retenção/reprovação em outros anos escolares?      � Sim       � Não 

2.1. - Se sim, quantas vezes e quais as causas possíveis? _______________________________________________________________ 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

 

3. - Gostas de estudar?      � Sim       � Não       � Às vezes 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

 

4. - Tens alguém que te ajude no estudo em casa?      � Sim       � Não       � Às vezes 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

 

5. - Costumas conversar em casa sobre os estudos e a escola?         � Sim          � Não          � Às vezes         � No final do período 

5.1. - Com quem? ________________________________ 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

 

6. - Tens computador em casa?      � Sim       � Não 

6.1. - Costumas utilizá-lo para estudar?      � Sim       � Não       � Às vezes 

6.2. - Possuis acesso à Internet?                   � Sim       � Não       � Às vezes 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

7. - Beneficias de apoio da acção social escolar (ASE)?      � Sim       � Não        
7.1. - Se sim, qual o escalão? _____________________ 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

 

8. - Disciplinas que tens mais dificuldade? _____________________________________________________________________________ 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

 

9. - Disciplinas que obténs melhores resultados? ________________________________________________________________________ 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

 

10. - Tens Apoio Escolar?      � Sim       � Não´ 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

 

11. - Como costumas ocupar os teus tempos livres? _____________________________________________________________________ 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

 

12. - Que profissões gostarias de exercer no futuro? _____________________________________________________________________ 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

 

13. - Desde quando tens Educação Física na Escola? _____________________________________________________________________ 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

 

14. - Gostas da disciplina de Educação Física?      � Sim       � Não 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

 

15. - Quais as modalidades de Educação Física que mais gostas de praticar? __________________________________________________ 

E quais as que sentes mais dificuldades?  ______________________________________________________________________________ 
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*Este documento deverá ser arquivado no processo individual do aluno. 

 

16. - Qual a classificação que tiveste no ano anterior? _________________ 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

17. - Praticas algum desporto federado?      � Sim       � Não 

17.1. - Se sim, qual? _______________________________ 

17.2. - Quantos dias treinas por semana e quantas horas? _____________________________________________________________ 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

 

18. - Praticas algum desporto de lazer/recreação?      � Sim       � Não 

18.1. - Se sim, qual? ____________________________ 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

 

19. - Que atividades gostavas de ver realizadas, no âmbito da Educação Física? 

_______________________________________________________________________________________________________________ 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

 

 

20. - Que expectativas tens relativamente à disciplina de Educação Física e quanto à Professora? 

_______________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________ 

 
TESTE SOCIOMÉTRICO 

 

Para responderes às questões que se seguem deves escolher apenas os teus colegas de turma e ordená-los por ordem de preferência. 

 

Quem escolhias para te fazer companhia nos intervalos? 

1º lugar: ______________________________________ 

2º lugar: ______________________________________ 

3º lugar: ______________________________________ 

 

Quem não escolhias para te fazer companhia nos intervalos? 

1º lugar: __________________________________________ 

2º lugar: __________________________________________ 

3º lugar: __________________________________________ 

 

Quem escolhias para jogar contigo no desporto escolar? 

1ºl ugar: ______________________________________ 

2º lugar: ______________________________________ 

3ºl ugar: ______________________________________ 

 

 

Quem não escolhias para jogar contigo no desporto escolar? 

1º lugar: __________________________________________ 

2º lugar: __________________________________________ 

3º lugar: __________________________________________ 

 

Quem escolhias para realizar trabalhos de grupo? 

1º lugar: ______________________________________ 

2º lugar: ______________________________________ 

3º lugar: ______________________________________ 

 

 

Quem não escolhias para realizar trabalhos de grupo? 

1º lugar: _________________________________________ 

2º lugar: _________________________________________ 

3º lugar: _________________________________________ 

 

Quem escolhias para as equipas de Educação Física? 

1º lugar: ______________________________________ 

2º lugar: ______________________________________ 

3º lugar: ______________________________________ 

 

Quem não escolhias para as equipas de Educação Física? 

1º lugar: _________________________________________ 

2º lugar: _________________________________________ 

3º lugar: _________________________________________ 

 
……………………………………………………………………………………………………................................ 

 

 

 

O/A Aluno(a): _________________________________________________________ 
 

O/A Encarregado(a) de Educação:   _________________________________________ 
 

O/A Diretor(a) de Turma: ________________________________________________ 
 

Vila Real, ______ de ___________________ de ________ 
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FICHA DE AVALIAÇÃO DIAGNÓSTICA – TURMA            2017/2018 
 

U.D. MODALIDADE 
 

 

 CONTEÚDO 1 CONTEÚDO 2 CONTEÚDO 3 CONTEÚDO 4  

Nº. 
 

ALUNO 
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

TOTAL DE 
PONTOS 

1 (Nome do aluno)                      

2 (Nome do aluno)                      

3 (Nome do aluno)                      

4 (Nome do aluno) --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 
5 (Nome do aluno)                      

6 (Nome do aluno) --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 

7 (Nome do aluno)                      

8 (Nome do aluno) --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 

9 (Nome do aluno) --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 

10 (Nome do aluno)                      

11 (Nome do aluno)                      

12 (Nome do aluno)                      

13 (Nome do aluno)                      

14 (Nome do aluno)                      

15 (Nome do aluno)                      

16 (Nome do aluno)                      

17 (Nome do aluno) --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 

18 (Nome do aluno)                      

19 (Nome do aluno)                      

20 (Nome do aluno)                      

21 (Nome do aluno)                      

22 (Nome do aluno)                      

23 (Nome do aluno)                      

24 (Nome do aluno)                      

25 (Nome do aluno)                      

26 (Nome do aluno)                      

27 (Nome do aluno)                      

28 (Nome do aluno)                      

29 (Nome do aluno)                      

30 (Nome do aluno)                      

31 (Nome do aluno)                      

32 (Nome do aluno)                      
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               ESCALA DE AVALIAÇÃO 

     1  NÃO EXECUTA 

     2 EXECUTA COM DIFICULDADE 

     3 EXECUTA 

     4 EXECUTA SEM DIFICULDADE 

     5 EXECUTA NA PERFEIÇÃO 

            ESCALA DE CLASSIFICAÇÃO 

  0 a 4 MAU 

  5 a 9 INSUFICIENTE 

10 a 13 SUFICIENTE 

14 a 17 BOM 

18 a 20 MUITO BOM 

CONTEÚDO 1 – (descrição das componentes técnicas que queremos observar durante a avaliação).  

CONTEÚDO 2 – (descrição das componentes técnicas que queremos observar durante a avaliação).  

CONTEÚDO 3 – (descrição das componentes técnicas que queremos observar durante a avaliação).  

CONTEÚDO 4 – (descrição das componentes técnicas que queremos observar durante a avaliação). 


