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RESUMO 

O presente relatório está inserido na Unidade Curricular – Estágio, integrada no 

plano de estudos do 2º ano, do 2º Ciclo em Ensino da Educação Física nos Ensinos 

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

Este é patenteado como um dos requisitos para a aquisição do grau de Mestre, 

tendo como objetivo a descrição de todo o processo de evolução das competências para 

o desempenho docente em Educação Física (EF), no decorrer do ano letivo de 

2017/2018, em particular. Este detém ainda como propósito a realização de uma 

reflexão acerca da intervenção em todas as áreas inerentes à prática profissional, em 

geral, estimulando a eficácia nos vários domínios dos saberes, como sejam a ação-

investigação, a cogitação, a tomada de decisão, a gestão de conflitos e a permanente 

atualização e adaptação ao meio, permitindo uma melhoria sistemática na área de 

intervenção. 

No que respeita ao Estágio Pedagógico (EP), este foi realizado na escola 

Secundária Morgado de Mateus, situada em Vila Real, com a supervisão pedagógica do 

Professor Orientador (PO) Carlos Pires e pelo Supervisor da Universidade, José Vilaça.  

Assim, com o desígnio de relatar o trabalho efetuado ao longo deste percurso, o 

documento está estruturado num capítulo único, que contém toda a informação 

relevante. Representando, assim, uma reflexão crítica que se traduz numa autocrítica, 

com o intuito de raciocinar e/ou refletir relativamente a todos os aspetos e culminá-los 

em mais valias futuras para o processo de evolução na carreira de docente.  

Em suma, com o desfecho deste documento, posso citar que todo este processo 

me permitiu uma evolução didática diária gradual e positiva, relativamente ao meu 

decurso enquanto docente, sem desprezar ou esquecer o motivo pelo qual somos líderes, 

o sucesso escolar e a superação de todos os discentes. 

 

 

Palavras Chaves: Estágio Pedagógico, Supervisão Pedagógica, Reflexão crítica, 

Evolução Didática, Educação Física.  
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ABSTRACT 

This report is part of the Curricular Unit – Internship, integrated in the study 

plan of the 2nd year, 2nd cycle of studies in  the Master of Teaching Physical Education 

of  Basic and Secondary Education, of  the University of Trás-os-Montes and Alto 

Douro (UTAD). 

This is patented as one of the requirements for the acquisition of the Master 

degree, aiming at describing the entire process of evolution of the competences for the 

teaching performance in Physical Education (PE), during the academic year 2017/2018, 

this current year. It also aims to carry out the reflection about intervention in all areas 

inherent to professional practice, in general, thus stimulating effectiveness in the various 

fields of knowledge, such as action-research, cogitation, decision-making, conflict 

management and permanent updating and adaptation to the environment, allowing a 

systematic improvement in the area of intervention. 

The Pedagogical Internship (PI) was held at the Morgado de Mateus Secondary 

School, located in Vila Real, under the pedagogical supervision of Carlos Pires and the 

Supervisor of the University, José Vilaça. 

Thus, with the purpose of reporting the work carried out along this route, the 

document is structured in a single chapter, which contains all relevant information. This 

represents a critical reflection, which translates into a self-criticism, in order to reason 

and/or reflect on all aspects and culminate them in future, for the evolution process in 

the teaching career. 

In conclusion, with the outcome of this document, I can cite that this whole 

process allowed me a gradual and positive daily didactic evolution, in relation to my 

work as a teacher, without neglecting or forgetting why we are leaders, school success 

and overcoming all the students. 

 

 

Key Words: Pedagogical Internship, Pedagogical Supervision, Critical Reflection, 

Didactic Evolution, Physical Education. 
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INTRODUÇÃO 

O presente documento denominado por “ Relatório de Estágio – Prática de 

Ensino Supervisionada (PES)” está inserido no âmbito da Unidade Curricular - Estágio 

I e II, integrada no plano de estudos do 2º ano, do 2º Ciclo em Ensino da Educação 

Física nos Ensinos Básico e Secundário, da Universidade de Trás-os-Montes e Alto 

Douro (UTAD). 

Este representa o culminar de uma fase de formação contínua, através do Estágio 

Pedagógico (EP), para atingir o patamar de docente. Detendo como objetivo derradeiro 

a obtenção do grau de Mestre em Ensino da Educação Física, assim como, estimular a 

eficácia nos vários domínios dos saberes, como sejam a ação-investigação, a cogitação, 

a tomada de decisão, a gestão de conflitos e a permanente atualização e adaptação ao 

meio, permitindo uma melhoria sistemática na área de intervenção. 

O documento apresenta-se estruturado num capítulo único, onde é referida uma 

descrição e uma reflexão, expondo as expetativas relativas ao estágio, bem como a 

enumeração de atividades desenvolvidas, elucidando as objeções e como estas foram 

contornadas, assim como as conclusões retiradas. 

Assim, o EP é definido por Oliveira e Cunha (2006 e citado por Filho, 2010) 

como uma oportunidade singular do discente adquirir experiência profissional, que será 

de extrema relevância para a entrada no mercado de trabalho. O estágio progride além 

de um simples cumprimento de exigências académicas, tornando-se num momento de 

crescimento pessoal e profissional, além de ser um instrumento essencial de integração 

entre a universidade, escola e comunidade.  

Em contrapartida, Caires (2003) alude que o estágio pode ser uma experiência 

de formação organizada e fundamental na formação, preparando os educandos para a 

entrada no mundo profissional. Por outro lado, evidencia que o EP constitui o culminar 

do que as instituições superiores consideram ser a formação inicial de professores e a 

sua integração legítima no mundo profissional.  
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Para Matos (2014) o EP visa a integração do estudante estagiário no exercício da 

vida profissional de forma progressiva e orientada, em contexto real, desenvolvendo as 

competências profissionais que promovam um desempenho crítico e reflexivo, capaz de 

responder aos desafios e exigências da profissão.  

Deste modo, o Estágio efetuado revelou-se como um período de formação 

substancial, dado que consentiu no contato direto com a realidade estudantil, sendo 

através deste detida a oportunidade de experienciar a veracidade do processo de ensino-

aprendizagem.  

Pimenta (2001), constata uma distância entre o processo de formação inicial dos 

docentes com a realidade encontrada nas instituições, realçando o problema com a 

relação entre a teoria estudada ao longo da formação académica e o ambiente 

profissional, ou seja, universidade – escola e formação inicial – trabalho. 

Posto isto, neste documento pretende-se sintetizar de forma crítica toda a 

experiência desenvolvida ao longo deste ano letivo, transmitindo os pontos supremos e 

flagelados que o mesmo deteve e procurando partilhar as vivências e os êxitos e 

insucessos, fazendo referência às quatro áreas que compõem este processo: Organização 

e Gestão do Processo Ensino-Aprendizagem; Participação na Escola; Relação com a 

Comunidade Escolar e Desenvolvimento Profissional.  

Para desenvolver com autenticidade e de forma fidedigna, o relatório baseia-se 

num conjunto de reflexões elaboradas ao longo destes três períodos letivos que 

auxiliaram uma retrospetiva estruturada de todas as atividades desenvolvidas, do maior 

ou menor triunfo com que os seus objetivos foram atingidos e os princípios orientadores 

que os sustentaram, de forma a edificar uma reflexão sobre a relação com todos os 

inerentes presentes nesta formação e no envolvimento no meio escolar. Assim, com este 

relatório tenciona-se relatar o trilho palmilhado durante o ano letivo 2017/18, como 

professora estagiária de Educação Física, na Escola Secundária Morgado Mateus, sob a 

orientação do Professor Carlos Pires, pessoa que coadjuvou a patentear as melhores 

estratégias ao longo deste percurso, contando também com a supervisão do Professor 

Doutor José Vilaça e também com a colaboração dos colegas de Estágio. 
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Assim, este subsidiou a colocação em prova de conhecimentos, métodos e 

estratégias que foram adquiridas ao longo de toda a formação académica e, 

consequentemente, obter uma sabedoria superior e uma experiência que contribuiu para 

o processo de evolução enquanto futura docente. Segundo Meijer, Zanting & Verloop 

(2002), o jovem candidato tem, finalmente, a oportunidade de se estrear “do lado de lá”, 

pondo em prática os conhecimentos que adquiriu nos primeiros anos do curso, testando 

as teorias, expectativas e representações que foi construindo ao longo do mesmo. 

Em suma, extrai-se a ideia de como foi ultrapassado todo este trajeto, desde o 

primeiro ao último dia, deixando para trás um conjunto de desafios que foram sendo 

ultrapassados e que, dessa forma, me auxiliaram a convalescer com didata, sendo esse o 

objetivo fundamental do EP.  
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CAPÍTULO I – RELATÓRIO DE ESTÁGIO 
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1. CONTEXTUALIZAÇÃO 

A formação do profissional da educação não se inicia quando se ingressa num curso 

de formação de professores, mas sim desde o primeiro dia em que se entra na escola 

como discente. (ROSA, 2000) 

Portanto, na condição de um processo crescente de autonomia do docente e da 

unidade escolar, a formação contínua constitui um relevante instrumento de mudança 

das práticas pedagógicas, com o propósito de concretizar o objectivo da escola. Logo, 

não há formação ou prática que seja absoluta. Existe, sim, conforme garante Porto 

(2004), um processo de criação constante, sendo ele refletido, reorientado, reavaliado. 

 

2. ORGANIZAÇÃO CURRICULAR 

Ribeiro (1992) declara que um modelo de organização curricular retrata um modo 

de identificar os elementos curriculares básicos e de estabelecer as relações que se 

afirmam entre eles, indicando os princípios que estruturam tais elementos num todo 

curricular. O mesmo, assegura ainda que os modelos de organização curricular estão 

permanentemente sujeitos a constantes progressos ou acomodações, permanecendo 

infindavelmente a hipótese de invenção de novos tipos de estrutura curricular.  

Assim, no início do processo de Estágio Pedagógico (EP), foi atribuído a cada 

professor estagiário, uma carga horária, consoante a distribuição executada por turma, 

uma vez que o núcleo de estágio era constituído por quatro elementos e existiam apenas 

três turmas para o processo de lecionação.  

Portanto, de acordo com cada Unidade Didática (UD) lecionada perante cada turma, 

o estagiário poderia lecionar um período horário de duas aulas com uma duração de 90 

minutos, no caso da mesma ser implementada ao grau de escolaridade do 10º ano (10ºA 

- Segunda-feira 8:15h / 9:45h e Quarta-feira 11:45h / 13:15h), ou então um período de 

quatro aulas de 90 minutos, caso a UD fosse projetada para o nível de escolaridade do 

12º ano (12ºA – Segunda-feira 11:45h / 13:15h e Quinta-feira 10:05h / 11:35h ; 12ºB – 
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Segunda-feira 10:05h / 11:35h e Quarta-feira 10:05h / 11:35h), visto existirem duas 

turmas neste patamar académico. 

Deste modo, é de mencionar que detive da experiência de lecionação perante as três 

turmas existentes, sendo que foi constante a rotação por todos os estagiários tanto 

dentro do período como entre períodos. Consequentemente, posso afirmar que me foram 

atribuídas as turmas do 10ºA, do 12ºA e do 12ºB, mesmo que em espaços temporais 

distintos, passei pelo processo de ensino-aprendizagem das mesmas, estando assim 

sempre presente nas instalações escolares de segunda a quinta-feira (período decorrente 

de tarefas escolares), dado que para além do período escolar a lecionar detinha como 

tarefa adicional a observação da prática de ensino dos colegas do núcleo de estágio. 

Além das tarefas mencionadas patenteávamos de reuniões semanais, com a finalidade 

de inferir qualquer dúvida existente ou esclarecer qualquer situação pertinente com o 

professor cooperante da escola.  

Sendo assim, cada aluno estagiário, juntamente com a orientação do professor 

cooperante da escola, deteve a seu encargo uma turma do nível de escolaridade do 

ensino secundário, mesmo que percorresse um processo de rotação pelas três turmas 

subsistentes, ficando responsável pela construção de: Unidades Didáticas; Planos de 

Aula (PA); Grelhas de Avaliação/Fichas de Registo; Observações da Prática de Ensino; 

Balanços dos Planos de Aula e das Unidades Didáticas (UD’s); Documentos de Apoio; 

Aulas Teóricas; Testes Teóricos e respetivas correções; Registo de Sumários; 

Ocorrências; Reuniões; e Organização e colaboração em atividades escolares. 

 

3. ENQUADRAMENTO BIOGRÁFICO 

3.1. ENQUADRAMENTO PESSOAL 

Desde muito jovem que prevalece o sonho de ser docente, mais precisamente de 

Educação Física. Este sonho detém como base o gosto e a ligação com o Desporto que 

esteve sempre presente, durante todos estes anos. Desde a minha infância que estou de 

mãos dadas com a prática desportiva. No entanto, também detive de alguma experiência 
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no foco do treino, enquanto jogadora federada, onde auxiliei a aprendizagem de 

escalões mais jovens no seu processo de formação. 

Deste modo, todas as experiências que detive despertaram o gosto pela interação e 

troca de informação entre várias faixas etárias, sem mencionar a questão física, como 

também outros fatores inerentes como o psicológico e o social que se encontram sempre 

evidentes. Assim, com o decorrer dos anos, o apreço que retive acerca do processo de 

ensino foi acrescendo, fazendo-me ingressar na UTAD no ano de 2013/2014 na 

Licenciatura de Ciências do Desporto, em que ao longo de três anos vivenciei 

experiências e adquiri conhecimentos que me auxiliaram na minha formação enquanto 

docente. Após terminada a licenciatura e dado que a mesma não se encontra muito 

ligada com a pedagogia, surgiu então a decisão de ingressar no Mestrado de Ensino da 

Educação Física nos Ensinos Básico e Secundário. Todavia, também existiu uma outra 

área que me despertou curiosidade à qual acabei por me candidatar - Mestrado em 

Atividade Física Adaptada. Contudo, o gosto pelo ensino prevaleceu e ingressei apenas 

no Mestrado em Ensino, mesmo tendo sido admitida em ambas as escolhas, colocando-

me hoje onde estou e confidenciando todas as minhas diretrizes para atingir o nível de 

excelência relativamente ao meu desenvolvimento e desempenho como docente.  

Relativamente à escolha concernente à escola onde realizaria o Estágio Pedagógico, 

não foi de todo a minha primeira opção, por questões alheias à minha intervenção, 

porém determinei efetivar o mesmo na segunda opção preferida a Escola Morgado de 

Mateus, em Vila Real. Este processo revelou-se com uma mais valia, uma experiência 

com colossal impacto a nível profissional e pessoal, possibilitando presenciar situações 

diversas diárias, das quais detive de resolver ou contornar e que arrecadei exemplos que 

serão recordados na vida futura como docente e enquanto ser humano. 

 

3.2. EXPETATIVAS INAUGURAIS RELATIVAS AO 

ESTÁGIO PEDAGÓGICO 

Após a formação académica, surge o Estágio Pedagógico, onde se conjugam 

diversos fatores tendo em vista a formação/desenvolvimento do aluno estagiário. É o 
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primeiro contacto com a realidade, necessitando de uma Supervisão Pedagógica (SP) 

eficiente e determinada, que o integre no Universo da escola. 

Partilhando a mesma opinião de alguns colegas da área, a prática pedagógica é uma 

das componentes fulcrais do processo de formação de professores. Para além disso, 

defendo ainda que a prática pedagógica e o exercício da profissão devem ser encarados 

como fatores de desenvolvimento e de aprendizagem do próprio professor.  

Assim, antes de iniciar o EP, esta etapa já era encarada como o culminar de uma 

formação, onde reinava a motivação e as expetativas eram extremamente elevadas, dado 

ser o momento em que poderia ver, refletir e adquirir, diferentes formas de trabalho, 

novos conhecimentos e competências e principalmente sentir o que era ser professor. 

Todavia estava sempre em mente a complexidade acarretada a este decurso, assim além 

do entusiasmo persistia a sensação de ansiedade, assim como o receio e o medo de errar, 

pois seriam enfrentadas imensas adversidades inesperadas. Porém a existência de 

alguma tranquilidade assegurava-se pela bagagem que havia sido adquirida ao longo do 

percurso académico, que se revelaria como um coadjuvo para transformar essas 

adversidades em momentos de aprendizagem. Deste modo, sabia que este percurso seria 

uma etapa para errar e para superar todos os impedimentos, detendo do apoio do 

Professor Orientador (PO) e do Núcleo de Estágio (NE). 

Naturalmente, as perspetivas eram transcendentes, dado que se encontravam 

reunidas as condições físicas (escola, gimnodesportivo), materiais (material desportivo) 

e estruturais (grupo de trabalho e orientadores) para que o meu trabalho fosse 

desenvolvido num patamar de excelência. Pessoalmente, a ambição era eminente, quer 

em termos de classificação, quer em termos de aprendizagem e de experiência. Porém, 

consciente de todo o esforço e trabalho necessário, assim como, das dificuldades, a 

atitude adotada era de máxima responsabilidade, rigor e disponibilidade.  

Assim, os primeiros objetivos eram sem dúvida o bom relacionamento com todos os 

inerentes da comunidade educativa em que me inseria, mas principalmente com o 

orientador de estágio, como com o NE e acima de tudo com os futuros discentes, porém 

com estes últimos haveria a necessidade de existência de uma barreira onde 

predominasse o respeito, a obediência e a dedicação, dado que uma relação de trabalho 
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positiva tem como consequência uma transmissão de conhecimentos mais benéfica, 

como também um desencadear positivo de um bom clima para desenvolver as 

competências nos diferentes domínios. 

Em suma, a ânsia primordial, era aquando do final desta jornada, sentir-me capaz, 

tanto a nível da transmissão conhecimentos como de experiências, de proporcionar aos 

educandos um processo de ensino-aprendizagem de sublimidade.  

 

3.3. ENQUADRAMENTO INSTITUICIONAL 

A escola Morgado de Mateus está situada no concelho de Vila Real, com data de 

fundação no ano letivo de 1986/1987. Esta instituição estabelece um conjunto de 

parcerias e protocolos com: Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro (UTAD); 

Câmara Municipal de Vila Real; Sport Lisboa e Benfica; NERVIR; Cáritas; Instituto 

Português do Desporto e Juventude (IPDJ); Escola Segura (PSP e GNR); Clube de Vila 

Real; Centro Comercial Dolce Vita Douro; Ginásio Clube de Vila Real; Rádio 

Universidade FM; J.M.E. – Gabinete Técnico de Informática, Lda.; Associação de 

Futebol de Vila Real; Centro Hospitalar de Trás-os-Montes e Alto Douro, EPE; Direção 

Regional de Cultura do Norte; Bombeiros voluntários da Cruz Branca e da Cruz Verde; 

Biblioteca Municipal de Vila Real; entre outras. Todas estas parcerias têm como 

propósito garantir todos os recursos para que o processo de ensino e de aprendizagem 

sejam o mais prosperes viáveis.  

Quanto às instalações desportivas esta conta com um pavilhão gimnodesportivo, 

com capacidade para três turma e duas áreas exteriores (dois campos, um deles 

equipado com balizas e tabelas de basquetebol, pista de atletismo e uma área com caixa 

de areia para salto em comprimento e lançamento do peso e outro apenas com balizas, 

sendo um espaço em terra). Por último e com grande importância esta escola prima a 

inclusão e o respeito pelas características individuais, sendo uma das escolas em Vila 

Real com as melhores conjunturas para acolher educandos. 
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3.4. EXPETATIVAS RELATIVAS AOS DISCENTES 

Uma relação extremamente importante para qualquer aluno, independentemente da 

sua idade ou do seu grau de formação, é aquela que estabelece com o educador. Quando 

os docentes e os discentes sustentam um bom relacionamento, a aprendizagem torna-se 

mais eficiente e passa a existir um maior ajuste de ambas as partes. 

Assim, durante o momento de aprendizagem, todas as partes envolvidas trocam 

experiências, informações e conhecimentos. Portanto, a dinâmica flui melhor quando se 

mantém uma relação positiva, o que também contribui para sustentar a motivação 

durante as sessões. 

Deste modo, antes de qualquer contato com os discentes e numa primeira reunião 

com o orientador de estágio, foi transmitido um feedback acerca da caracterização das 

duas turmas do grau de ensino do 12º ano e feita uma análise relativa à turma de 10º 

ano. Sendo que, as turmas já conhecidas pelo orientador (12ºano), foram caracterizadas 

como maioritariamente motivados para a prática desportiva, mas com algumas 

divergências relativamente às habilidades motoras, possuindo um comportamento 

edificativo e como sendo bastante responsáveis e dedicadas. No que diz respeito à turma 

de 10ºano existia um completo desconhecimento face à composição da mesma, no 

entanto as únicas diretrizes existentes eram o número avultado de discentes e que 

provavelmente seria uma turma bastante heterogénea.  

Posteriormente a uma primeira convivência com as turmas, a impressão retida 

acerca dos discentes foi que de forma global seriam alunos empenhados e dedicados, no 

entanto, também existiriam casos de distração e de pouca motivação face à disciplina, o 

que seria um desafio a ultrapassar. Contudo, tratavam-se de turmas bastante 

heterogéneas entre si, dado os graus de ensino em que se encontravam. Desta forma, 

retinha como expetativa promover um bom espírito dentro das aulas, proporcionar um 

convívio positivo entre discentes, assim como, entre docente e aluno e acima de tudo 

contribuir para o desenvolvimento do seu processo cognitivo, psicomotor e sócio 

afetivo. Além disso, era expectável que os educandos me respeitassem, assim como 



UNIVERSIDADE DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO                                                                                                                                            
MESTRADO EM ENSINO DA EDUCAÇÃO FÍSICA NOS ENSINOS BÁSICO E SECUNDÁRIO  

 
NOV - 2018 

  

 

 - 11 - 

também iria respeitar cada um individualmente e dedicar o meu tempo de trabalho para 

garantir o melhor processo para a sua evolução em todos os aspetos. 

É ainda de mencionar que uma ferramenta de pesquisa implementada – Estudo de 

Turma, revelou-se como uma mais valia, dada a análise crítica e o estudo sociométrico 

efetuados, que permitiram retirar ilações acerca da relação estabelecida dentro da turma. 

Porém, o facto da mesma ter sido realizada entre o final do 1º Período e o início do 2º, 

por questões referentes à faculdade (tempo de espera por um questionário que seria 

fornecido, mas que, no entanto, teve que ser elaborado pelo NE), revelou-se como não 

tendo o impacto esperado face ao nosso desempenho, como seria suposto. Todavia, 

permitiu confirmar certas conclusões que já haviam sido retiradas relativamente à turma 

de 10ºano, onde foi aplicado. 

 

3.5. EXPETATIVAS CONCERNENTES AO ORIENTADOR 

DE ESTÁGIO 

O papel do Orientador de Estágio acarreta uma importância fulcral no progresso do 

aluno estagiário, assim como os modelos e estilos de supervisão que adota para exercer 

a sua função. Portanto a supervisão pode ser vista como uma acção de monitorização 

sistemática das práticas pedagógicas, utilizando como procedimentos, principalmente, a 

reflexão e a experimentação (Vieira, 2003; Trindade, 2007). 

Deste modo, o orientador é o docente, mais experiente e mais informado, que 

acompanha os estagiários no seu percurso. Este, presente na escola e responsável pelas 

turmas onde os professores em formação lecionam as suas aulas, deve acompanhar de 

forma mais ou menos permanente as práticas letivas e orientar as atividades 

desenvolvidas pelos estagiários com vista à sua integração e interação com o meio 

educativo em que estão inseridos. 

Assim, relativamente a este elemento de ligação com o meio escolar, suspendia uma 

expetativa de que além de docente orientador, possui-se características, que se 

confidenciam como cruciais no processo de evolução enquanto professor estagiário e 
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ser humano, como ser um pessoa amiga, conselheira, em quem se pode confiar em 

momentos árduos, assim como, esperava que o mesmo fosse um auxílio sempre que 

imprescindível na resolução de tarefas que se manifestassem como uma objeção. Desta 

forma, após conhecido o nome do docente que iria desempenhar tal função, detive logo 

do conhecimento de que este era uma pessoa altamente dotada 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 no seu habitat natural, o 

que me fez estabelecer perspetivas extraordinariamente fastigiosas para a sua prestação 

ao logo do meu percurso.  

 

3.6. EXPETATIVAS ALUSIVAS AO SUPERVISOR DE 

ESTÁGIO 

Segundo Pimenta e Lima (2004), a função do supervisor de estágio será, à luz da 

teoria, refletir com os seus orientandos sobre as experiências que estes já adquiriram e 

projetar um novo conhecimento que resinifique as suas práticas, considerando as 

condições objetivas, a história e as relações de trabalho vividas pelos mesmos. Essa 

ação articuladora realiza-se em diferentes contornos, significando a possibilidade de 

mediação entre vários aspetos, como a realidade do contexto atual da sociedade e da 

escola; o conhecimento da universidade; a possibilidade de integração e inserção da 

universidade e dos seus alunos no cotidiano das escolas; a formação académica, a 

experiência profissional e a prática dos alunos estagiários e dos seus novos 

conhecimentos; e as expectativas dos alunos estagiários e da escola em relação à 

proposta de estágio. 

Assim sendo, a expetativa concernente a este elo de ligação com a faculdade 

centrava-se no relacionamento favorável com o professor orientador, de forma a serem 

o mais justos possível nos momentos avaliativos. No entanto, detinha da noção de que 

pelo facto do mesmo se encontrar afastado do espaço físico onde decorria o estágio, que 

consequentemente existisse o fator distância entre supervisor e estagiário, que poderia 

tornar o contato presencial mais complexo. Por outro lado, mesmo com este aspeto 
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negativo evidente, pretendia que o supervisor se exibisse como um pilar para a 

conquista dos meus propósitos e da minha evolução como futura docente. 

Portanto, o professor supervisor, com a sua maneira própria de ser, pensar, agir e 

ensinar, transforma o seu conjunto de complexos saberes em conhecimento 

efetivamente ensináveis, faz com que o estagiário não apenas compreenda, mas 

assimile, incorpore e reflita sobre esses ensinamentos de variadas formas (Pimenta e 

Lima, 2004). 

 

4. ORGANIZAÇÃO E GESTÃO DO PROCESSO DE ENSINO-

APRENDIZAGEM 

Considerando os díspares momentos aos quais é submetido o processo de ensino-

aprendizagem (conceção, planeamento, realização e avaliação), volve-se imprescindível 

tecer certas ponderações relativamente a cada etapa.  

Assim, inicialmente procedeu-se ao processo de distribuição das turmas pelos 

respetivos professores estagiários, tendo sido apresentada uma proposta pelo PO, que 

foi de imediato aceite e em concordância por todos os elementos do NE, revelando-se 

um aspeto determinante, pois constituiu um fator de motivação para o início do 

processo que se avizinhava.  

Quanto aos espaços e materiais disponibilizados pela Instituição, consistiram de 

acordo com as necessidades expetadas, o que permitiu tirar o máximo proveito de todas 

as situações de aprendizagem. É importante mencionar, o espírito de solidariedade e 

companheirismo evidenciado de forma geral pelo grupo de Educação Física (EF), que 

aquando necessário e em condições favoráveis cederam espaços e material, com o 

intuito de facilitar o processo de lecionação. Porém, apesar deste aspeto, se evidenciar 

positivo, poderá não ter sido benéfico, em termos de enriquecimento de prática 

pedagógica, dado que existe a perfeita noção de que a maioria das escolas não apresenta 

esta realidade em termos de disponibilidade de espaços, assim como de material, o que 

futuramente se pode revelar como um entrave que terá que ser contornado da melhor 
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forma possível, apresentando como consequência o sucesso no processo de ensino-

aprendizagem. 

Relativamente à conceção do processo ensino-aprendizagem, resultado das 

experiências e dos ensinamentos que foram sendo contraídos, é notório o apologismo do 

ensino centrado na situação de jogo, na recreação, na cooperação, na vertente lúdica e 

na satisfação da atividade, o que foi posto em prática ao longo deste processo transato. 

Embora a realidade do ensino ainda se encontre centrada no ensino dos gestos técnicos 

em particular, não detive de qualquer impedimento por parte do PO, pelo contrário, este 

até me incentivou a aplicar de forma responsável e inteligente as minhas estratégias e 

planos de ensino.  

Em relação ao planeamento, este teve como suporte as orientações procedidas pelo 

grupo de EF da instituição, tendo em vista uma progressão racional na lecionação dos 

conteúdos dos diferentes níveis de escolaridade. Para a execução do mesmo foi 

indispensável refletir acerca dos recursos presentes, do nível de aptidão motora dos 

alunos, do contexto em que se desenrola o processo de ensino-aprendizagem, dos 

conteúdos de ensino, das tarefas e estratégias mais apropriadas e dos melhores 

momentos e formas de avaliação.  

Primitivamente, esta tarefa revelou-se complexa devido à inexperiência presente, no 

entanto, com o decorrer do procedimento, as objeções foram-se transvertendo em 

ensinamentos e deliberações devido à qualidade do mesmo e à exigência emanada, quer 

na lecionação das sessões, quer no desenvolvimento das tarefas inerentes a estas, 

pretendendo uma adequação na prática das estratégias metodologias e conteúdos 

abordados. 

Portanto, foi pretendido desde princípio estabelecer regras e normas de 

funcionamento para que as aulas decorressem de forma ordeira, sendo que, também 

suspendi do cuidado de ser coerente e honesta na aplicação das mesmas, o que se 

confidenciou um aspeto determinante na liderança dos educandos. Assim, a organização 

estrutural das sessões e a distribuição da turma foi outra inquietação, devido à falta de 

experiência, que não permitiu inicialmente centrar a afabilidade nos feedbacks e nas 

instruções com o rigor necessário. Respetivamente, à lecionação da terceira e quarta 
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UD, devido ao fato da organização estar praticamente consolidada, permitiu a 

possibilidade de me concentrar mais na instrução e nos feedbacks a implementar.  

 

4.1. TAREFAS E ATIVIDADES A EFETUAR NO ESTÁGIO 

PEDAGÓGICO 

Precedentemente ao início do processo de Estágio, foi reificada uma reunião, onde 

residiram os alunos estagiários e a Professora Doutora Ágata Aranha, com o desígnio de 

expor os objetivos do EP e de consignar as tarefas que detinham de ser completadas ao 

longo deste percurso. 

Estas tarefas emergem como forma de orientar, ou seja, alvejam como forma de guia 

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

consciente às peculiaridades de Unidade Curricular. Deste modo, é de citar que as 

tarefas se encontram discriminadas num documento orientador – “Supervisão 

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

Educação Física” (Ágata Marquês Aranha). 

Em seguida são alegadas todas as atividades e tarefas a serem executadas e 

consequentemente avaliadas:  Tarefas de Ensino-Aprendizagem (Unidades Didáticas 

(UD’s); Planos de Aula (PA); Prática do Ensino Supervisionada (PES) e todos os 

processos que lhe são aliados); Tarefas de Relação Escola-Meio (Estudo de Turma; 

Desporto escolar; Atividades extracurriculares); Dossier Individual (entregue ao 

Supervisor da Universidade); Atitude do Estagiário (avaliada pelo PO) e Perfil Global 

do Estagiário (avaliada pelo PO). 

 

4.2. TAREFAS DE ENSINO-APREDIZAGEM 

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

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

objetivos previamente definidos pelo professor.” (Aranha, 2005, p.3) 
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O Processo de Ensino-Aprendizagem (PEA) reside numa ligação entre o docente e 

educandos, em que o didata detém da função de transmissor de conhecimentos, de 

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

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

conteúdos de uma forma participativa e aplicada, sempre com o intuito de ambos 

alcançarem a modificação de comportamentos. 

Aranha (2005), afirma quanto ao Ensino, que este é um processo pelo qual se 

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

meios, estruturas e condições, e deste modo estruturar estratégias de forma sequencial e 

combinatória. Assim, concluo que para o ensino é necessário recorrer, previamente a 

um planeamento tanto global como específico sobre o meio, para que possamos refletir 

com o propósito de sistematizar estratégias de forma lógica e metodológica. Sendo 

também de mencionar que, a aprendizagem é o processo do qual emerge ou se altera 

uma ou mais condutas comportamentais a nível motor, cognitivo, sócio afetivo ou 

sociocultural, de forma mais ou menos duradoura ou até permanente. 

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

de conteúdos, mas sim contribuir de forma efetiva para a ação educativa, a qual deve ser 

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

2005, p. 4) 

 

4.3. PLANEAMENTO ANUAL 

Os didáticos estimam que uma planificação criteriosa e refletida constitui uma 

determinante da qualidade do ensino (Piéron, 1996).  

Assim, segundo Bento (2003, p.15) planificar significa, planear as componentes do 

processo de ensino e aprendizagem nos diferentes níveis de realização; significa 

aprender, o mais concretamente possível, as estruturas e linhas básicas e essenciais das 

tarefas e processos pedagógicos. Este, defende ainda que a construção de um plano 

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

sobretudo, uma compreensão e domínio aprofundado dos objetivos de desenvolvimento 
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da personalidade, bem como reflexões e noções acerca da organização correspondente 

do ensino no decurso do ano letivo. 

Para Libâneo (1992) o Planeamento Escolar é um processo de racionalização, 

organização e coordenação de todo o corpo docente com vista nas suas ações futuras. 

No entanto, Bento (1999) entende que a planificação do processo educativo é 

extremamente complexa, pluridimensional e multiforme, dependendo de condições 

diversas, relativamente aos meios envolventes em todo o processo de ensino.  

Assim, com fundamento nos autores citados, afirma-se então que o planeamento é 

uma forma de antecipar e preparar acontecimentos futuros, assumindo uma relevância 

proeminente na realização de um trabalho criterioso, rigoroso e objetivo. 

Deste modo, o Plano Anual tem como propósito perspetivar todo o trabalho 

realizado ao longo do ano letivo, concretamente do processo de ensino-aprendizagem, 

como também das atividades englobadas no Programa de Estágio, sendo um documento 

deveras influente no planeamento das ações durante todo o decurso, detendo como 

principal objetivo desenvolver um conjunto de instrumentos que proporcionem ao 

estagiário uma base fundamentada de conhecimentos científicos, bem como uma 

adaptação à realidade encontrada (sociedade, meio, escola, alunos, etc.). 

Portanto, foi realizado um planeamento de todas as atividades a desenvolver e dos 

períodos onde estas seriam executadas (Plano Anual de Atividades), como também, foi 

construído pelos docentes internos da disciplina um planeamento do Roulement das 

instalações desportivas, que detém como utilidade a apresentação da zona de aula 

disponível para cada professor, a cada dia da semana em cada período. 

Assim, Serrazina (1998) revela-nos a importância da reflexão sobre as práticas, 

destacando que os professores desenvolvem novas maneiras de pensar 

(comportamentos), de compreender, de agir (tomar decisões) e de equacionar 

(estratégias) os problemas da prática e contrair uma maior perceção pessoal e 

profissional da carreira de docente e desta forma, questionarem as suas próprias práticas 

(reflexão). 
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Portanto, o planeamento anual é um dos processos mais importantes para o docente, 

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

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

proporcionados. Para Bento (1987) a elaboração do plano de anual constitui o primeiro 

passo do planeamento e preparação do ensino e traduz, sobretudo, uma compreensão e 

domínio aprofundado dos objetivos de desenvolvimento da personalidade, bem como de 

reflexões e noções acerca da organização correspondente do ensino no percurso do ano 

letivo. Acrescenta Neves & Graça, citado por Gomes (2004) que o planeamento anual 

consta como um instrumento orientador relevante para os professores, conduzindo a 

uma visão sistémica acerca do processo de ensino aprendizagem. 

Desta forma, o planeamento advém como um processo que está dividido em etapas 

e para que este seja lógico, todas as etapas têm que estar interligadas, ou seja, do mais 

global para o mais específico. O mais global será um planeamento sobre todas as 

atividades a realizar ao longo de todo o ano letivo e o mais específico será o 

planeamento de cada aula. Segundo Bossle (2002) o planeamento de ensino 

propriamente dito, expressa-se na organização intencional do professor (...), podendo 

ser subdividido em plano de disciplina ou de curso, que é o plano que se faz para um 

ano ou semestre; o plano de unidade ou Unidade Didática, que é o planeamento de um 

programa; e o plano de aula, que nada mais é do que uma parte da UD para a prática da 

sala de aula. Posto isto, o planeamento centra-se basicamente em três pontos 

específicos: Planeamento Anual; Unidades Didáticas e Planos de aula.  

Deduz-se então, segundo Aranha (2004) que “a definição de objetivos está na base 

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

avaliar, corrigir, orientar, nem controlar o processo de ensino-aprendizagem”. Assim, 

considera-se que toda esta definição de processos se revelou como um auxílio na 

definição de objetivos, quer pessoais, quer profissionais.  

É apenas de referir que subsistiram algumas retificações a serem implementadas a 

cada planeamento elaborado, no entanto, estas foram devidamente registadas nos 

balanços de aulas, assim como, nos balanços de cada UD. Estas surgiram devido à 

realização de uma reflexão crítica e de uma retrospeção acerca das tarefas elaboradas, 

com o propósito de não voltar a perfazer as mesmas incorreções, prorrogar a 
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implementação de estratégias, como de tarefas que haviam sido bem sucedidas, ou 

então, reivindicar outras soluções ou propostas que seriam mais convenientes à situação 

em questão.  

 

4.4. UNIDADES DIDÁTICAS (UD’s) 

Bento (2003) afirma que as Unidades Temáticas ou Didáticas, ou ainda de Matéria, 

são partes essenciais do programa de uma disciplina. Constituem unidades fundamentais 

e integrais do processo pedagógico e apresentam aos professores e alunos etapas claras 

e bem distintas de ensino e aprendizagem.  

A UD é o segundo nível de planeamento, é uma construção orientadora da ação 

docente, que organiza e dá direção e coerência aos objetivos a que se propõe (Bossle, 

2002). Deste modo, divulga-se como um documento sobre determinada 

modalidade/matéria que contempla informações, estratégias e metodologias que 

possam, de algum modo, facilitar o trabalho do professor na lecionação dessa mesma 

modalidade/matéria. Bento (2003 e citado por Torres, 2011), garante ainda que as UD’s 

são partes fundamentais do programa de uma disciplina, revelando-se como um 

conjunto ordenado de atividades, que estão estruturadas e articuladas, para desta forma 

serem atingidos os objetivos em relação aos conteúdos propostos.  

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

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

explicitados e fundamentados. Acrescenta ainda que, as UD’s são aplicadas e ajustadas 

através de decisões de ensino pedagógico e diretamente corretas, em função da 

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

oferece, verificadas após uma avaliação diagnóstica. 

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

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

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

referente a cada ciclo de ensino. Posto isto, as UD’s têm um papel de grande 

importância no PEA, partem sempre do planeamento anual e nelas estão definidos todos 
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os objetivos necessários para a modalidade num espaço de tempo, os conteúdos que 

serão abordados e as estratégias a implementar. Este planeamento procura criar uma 

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

específica. Como o planeamento anual a UD também não deverá ser um documento 

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

evolução da turma em geral e dos alunos em particular, bem como de outras situações 

que impliquem a alteração das condições existentes (Silva, 2015). Podemos dizer que a 

UD é um ótimo guia ajudando na organização das aulas e na estruturação do processo 

de ensino-aprendizagem. 

Assim, depois de construída deve se apresentar como um documento de auxílio para 

o docente 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 crítica, progressões pedagógicas 

e objetivos gerais e específicos para a população alvo em questão. Portanto, todo o 

trabalho desenvolvido nas unidades didáticas seguiu as orientações do Departamento de 

Ciências do Desporto, devidamente referidas na Série Didática 47: “Organização, 

Planeamento e Avaliação em Educação Física”, da professora Ágata Aranha. 

Desta forma, a concretização das Unidades Didáticas foi um dos primeiros 

parâmetros a ser solicitado no processo de Estágio. Revelando-se como um instrumento 

de trabalho fundamental à orientação da intervenção pedagógica pelo fato de constarem: 

a população alvo, os recursos materiais para cada modalidade, os objetivos a atingir, a 

estruturação (sequencialização) de conteúdos, os métodos de controlo de processo e as 

estratégias abordadas. 

As UD’s planeadas tiveram como base a calendarização restringida durante as 

reuniões de planeamento anual. Após a conclusão das mesmas, estas eram entregues ao 

professor cooperante para proceder a sua análise. Posteriormente, este apresentava o seu 

sentido crítico daquilo que poderia ser melhorado e potenciado, ou até aquilo que 

possivelmente seria um entrave ao positivo desenrolar da unidade de ensino.  

Deste modo, ao longo do ano letivo, realizei quatro UD’s distribuídas pelos períodos 

escolares, mais propriamente duas no primeiro período e duas no terceiro. No que 



UNIVERSIDADE DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO                                                                                                                                            
MESTRADO EM ENSINO DA EDUCAÇÃO FÍSICA NOS ENSINOS BÁSICO E SECUNDÁRIO  

 
NOV - 2018 

  

 

 - 21 - 

respeita ao nível de escolaridade de 10º ano as Unidades Didáticas abordadas foram o 

Râguebi (1ºPeríodo) e a área Opcional (3ºPeríodo), em que foi atracada a modalidade de 

Step. Referentemente ao 12º ano de escolaridade foram implementadas as modalidades 

de Condição Física (1ºPeríodo) e de Corfebol (3ºPeríodo).  

As UD’s foram abordadas de forma gradual e positiva no que se refere ao meu 

desempenho, sendo de referir que tanto a modalidade de Condição Física como a área 

Opcional foi onde foram reveladas mais capacidades relativas ao meu papel, pelo 

trabalho já desenvolvido e adquirido em anos transatos, porém existiram problemas a 

serem colmatadas e ultrapassadas. No que respeita à modalidade de Râguebi e de 

Corfebol, confidenciei algumas dificuldades. No Râguebi pelo elevado número de 

discentes a realizar as sessões, como também, pela abordagem de alguns conteúdos 

menos presentes ao meu conhecimento; no Corfebol as dificuldades existentes 

derivavam do desconhecimento da modalidade, todavia após um estudo com afinco e 

com o auxílio do PO as adversidades foram sendo retificadas e retido todo um 

conhecimento e apreço pela mesma.  

É ainda de aludir que em todas as UD’s foram concretizadas avaliações 

diagnósticas, práticas, formativas e sumativas. A avaliação diagnóstica com o intuito de 

avaliar os discentes e de identificar o nível de desempenho dos mesmos e assim criar 

estratégias para que o processo de ensino-aprendizagem detivesse do maior sucesso 

possível; a avaliação prática para que existisse um fator de confrontação de resultados, 

acerca de todo o processo e avaliar o grau de sucesso alcançado e a avaliação formativa 

com um papel de regulação, que apresenta informações acerca do nível de 

desenvolvimento de cada educando durante as sessões (fichas de registo psicomotor) e 

por fim a avaliação sumativa que se apresenta como uma sumula de todo o processo 

decorrente. 

Aquando implementada alguma alteração/correção nas UD’s, foi convenientemente 

procriada a sua referência no balanço das mesmas, o que consecutivamente encaminhou 

à realização de uma análise crítica e pessoal do decorrer da consecução da mesma ao 

nível da planificação realizada, das estratégias implementadas, dos resultados obtidos e 

do cumprimento dos objetivos inicialmente propostos. Esta reflexão além de permitir 

efetuar uma apreciação entre os resultados da avaliação diagnóstica e da avaliação 
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sumativa, permite aferir a evolução dos alunos, das estratégias e metodologias 

executadas e se estas foram as mais adequadas e eficazes no desenvolvimento das 

competências dos discentes.  

Sendo assim de mencionar, que as UD’s de Condição Física e Opção foram as que 

menos necessitaram de retificações, dado que, a bagagem retida me permitiu um manejo 

mais atracado das mesmas, que compeliu numa taxa de sucesso elevada face à 

metodologia e pedagogia utilizadas. Em contrapartida, em Râguebi e Corfebol, compeli 

de efetivar um maior número de adaptações e alterações que foram citadas nos 

balanços, uma vez que, estas modalidades se demonstravam como mais difíceis face à 

lecionação, visto que alguns conteúdos eram do meu desconhecimento, assim como 

pelo facto de por vezes a questão número de alunos-espaço não ser a mais favorável à 

planificação de conteúdos e exercícios.  

 

4.5. PLANO DE AULA (PA) 

Outra das ferramentas imprescindíveis ao processo de Estágio são os Planos de 

Aula. Estes são caracterizados pela descrição específica das tarefas que o docente 

realizará no decorrer de uma sessão. Contudo, o PA revela-se apenas como um suporte 

para a docência, dado que por vezes é necessário que se implementem alterações 

indispensáveis para atingir o sucesso no processo de aprendizagem. Assim, é de referir 

que na elaboração desta ferramenta se deve seguir uma linha condutora contínua, ou 

seja, deve existir um princípio crescente nas fases de aprendizagem, dentro de cada 

sessão, assim como, dentro de cada UD.  

O PA revela-se como a última fase a realizar/implementar, pois demonstra-se como 

uma previsão das atividades a realizar na sessão. Tem como função orientar o professor 

definindo objetivos de uma forma lógica, do mais simples para o mais complexo. Posto 

isto, na elaboração do PA o docente terá que ter em conta todos os exercícios para cada 

conteúdo e escolher os mais adequados, nunca esquecendo o grau de complexidade, 

tendo em conta a população alvo e os recursos materiais e espaciais existentes. O 

objetivo principal do mesmo é guiar e orientar o didática sobre todos os fatores 
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necessários para a lecionação da aula, prevendo todas as atividades a realizar na mesma, 

para que os alunos atinjam todos os objetivos definidos e consequentemente, progridam 

numa evolução das capacidades físicas.  

Para Vasconcellos, citado por Nardes (2011) o planeamento das aulas feito pelo 

professor pode e deve ser considerado mais do que um guia que se aplica a qualquer 

realidade, pensando que, ele sempre foi elaborado sem preocupação com padrões tendo 

como meta o seu desenvolvimento na sala de aula. Para Batalha, citado por Gomes 

(2014), este instrumento não deve ser utilizado de forma inflexível e rígida, mas sim 

flexível e adaptável às exigências do contexto, assegurando a eficácia das aulas.  

Segundo Aranha (2008) a aula deve decorrer de acordo com o plano da aula, mas o 

professor deve ter a capacidade de se adaptar a situações imprevistas ao plano, tendo 

sempre em vista os objetivos definidos para a aula. No PA está descrito tudo o que 

queremos realizar, mas por vezes não corre como previsto tendo que conceber 

alterações com o objetivo de proporcionar melhorias no PEA. Posto isso, o plano de 

aula foi um elemento fulcral para a lecionação das aulas, mas foi sempre necessário 

estar atenta e preparada para lidar com todos os imprevistos passíveis de ocorrer. 

Desta forma, para proceder a elaboração de um PA devemos ter em conta algumas 

questões, como por exemplo, os conteúdos que vamos privilegiar em cada sessão, como 

é que os mesmos serão implementados (tipo de tarefas /organização), em que momentos 

da aula (sequência na sua abordagem) e durante quanto tempo e com que objetivos. É 

através da realização dos planos de aula que conseguimos conferir coerência e 

continuidade a uma UD.  

Portanto, os objetivos programáticos previamente definidos para cada modalidade 

são atingidos através da consecução prática do estipulado em cada PA. Após consenso, 

foi definida a estruturação do PA em três partes: inicial, fundamental e final.  

Na parte inicial, contemplou-se sobretudo a revisão da aula anterior, a Apresentação 

de conteúdos, objetivos da aula, apresentação das tarefas para a aula e a mobilização 

sistémica e de estruturas, de forma gradual ao nível da intensidade de esforço; na parte 

fundamental concebe-se a descrição das tarefas e a organização e condições de 
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realização, onde se executa a abordagem mais profunda dos conteúdos, com níveis de 

intensidade e volume mais exigentes; e na parte final da sessão, privilegia-se o retorno à 

calma e a revisão dos conteúdos da aula através do questionamento orientado aos 

educandos, fazendo a extensão para a sessão seguinte.  

É ainda de mencionar que após o decorrer de cada aula, como de cada UD, são 

realizados Balanços das mesmas, com o intuito de serem mencionados pontos acerca de 

uma reflexão concretizada, com o propósito de desenvolver uma capacidade de 

autocrítica do docente. Defende Aranha (2004), após terminar a aula deve-se fazer: i) 

um balanço da atividade; ii) identificar-se todas as causas de (in)sucesso, das estratégias 

e das metodologias adotadas; e iii) proceder-se a uma análise crítica e reflexão sobre os 

resultados, na qual se identificam as estratégias a manter e as que se devem alterar, 

apresentando estratégias de aperfeiçoamento e sugestões que permitam reajustar o 

próximo episódio do processo ensino-aprendizagem. 

Deste modo, no que se refere a este parâmetro, desenvolvi uma capacidade eminente 

de adaptação ao meio e aos entraves que iam ocorrendo, o que se revelou bastante 

importante para o meu desenvolvimento como docente. A elaboração dos Balanços de 

aula, era concebida no final de cada uma delas, permitindo-me uma análise sobre os 

pontos fracos e fortes que influenciaram, quer pela positiva, quer pela negativa, o 

normal funcionamento da mesma, o que me coadjuvou na planificação e intervenção em 

aulas futuras.  

 

4.6. AVALIAÇÃO 

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

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

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

do próprio sistema educativo.  

Assim, Luckesi (2005), expõe a importância da avaliação como um meio capaz de 

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

tomar deliberações acertadas tendo em conta o desenvolvimento dos mesmos.  
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Deste modo, a avaliação consiste na recolha de informações do desenvolvimento do 

educando, para que o didata se situe quanto ao processo de aprendizagem dos alunos e 

consiga tomar decisões acertadas sobre o desempenho dos mesmos. Dispõe como 

objetivo primordial identificar os dilemas e soluciona-los consoante as necessidades da 

população alvo e consequentemente, coadjuvar na tomada de decisões aquando da 

reflexão do docente acerca das estratégias a aplicar para o sucesso escolar, e ainda 

proceder à classificação tanto a nível periódico como final dos educandos. Posto isto, 

considerando a avaliação um processo dinâmico, Aranha (2004) defende que esta deve 

responder a 5 questões fundamentais da didática: A quem? (objeto da avaliação); O 

quê? (parâmetros de avaliação); Como? (critérios de avaliação); Porquê? (coerência das 

opções tomadas); e Que resultados? (relação entre as opções tomadas e o resultado 

alcançado). 

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

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

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

os dados com eficácia pedagógica e refletir sobre os resultados obtidos. Assim sendo, 

foi necessário planear a avaliação. Este planeamento iniciou-se aquando da preparação 

da UD e para isso é indispensável definir os conteúdos a avaliar, os critérios, os 

parâmetros e as ponderações de cada domínio a serem avaliados. 

Portanto, em todas as UD’s existiu uma avaliação teórica e prática, isto é, à parte 

teórica pertencia o teste escrito, o questionamento nas aulas e o relatório caso não 

realizassem a aula prática e à parte prática pertenciam três fases distintas sendo elas, 

Avaliação Diagnóstica, Avaliação Formativa e Avaliação Sumativa. Explicando as três 

fases distintas que pertencem à parte prática, Perrenoud (1999) diz-nos que “a avaliação 

que antecede a preparação de um Processo de Ensino-Aprendizagem (PEA), de um 

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

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

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

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

realçando a avaliação do processo. A avaliação que ocorre no final denomina-se por 
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avaliação sumativa e contribui para o alcance dos objetivos do processo pedagógico e 

não apenas para verificar se eles foram ou não atingidos”. 

Jacinto, Carvalho, Comédias & Mira, (2001) mostra-nos que é imprescindível o 

controlo e avaliação dos alunos no decorrer das aulas, concorrendo desta forma para o 

aprimoramento do processo de ensino-aprendizagem auxiliando o aluno no alcance do 

sucesso. 

Assim, ao longo de todo o decurso a capacidade avaliativa do aluno estagiário foi 

posta à prova, sendo que nem sempre se revelou de fácil implementação, pelo que o PO 

detinha da necessidade de se expressar, auxiliando na evolução desta aptidão. Desta 

forma, apesar de inicialmente ser uma tarefa de difícil consecução, dado que a primeira 

experiência foi com uma turma com um elevado número de discentes do grau de 

escolaridade do 10ºano, onde não existia um conhecimento prévio da turma, revelou-se 

como uma experiência muito árdua, posto que queria ser o mais justa possível com os 

educandos. Porém, com o decorrer do tempo e com alguns conselhos do PO, esta tarefa 

divulgou-se de mais fácil e acessível elaboração. 

 

4.7. PRÁTICA DE ENSINO SUPERVISIONADA (PES) 

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

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

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

considerações norteadoras para uma efetiva formação inicial e prática do ensino 

supervisionado.”. Com esta conceitualização da PES é percetível a existência de vários 

atores envolventes em todo este processo. Neste ponto é de destacar a relação entre os 

atores na formação inicial do estagiário, isto é, a importância dos papeis dos 

supervisores, tanto o do pedagógico como o do cooperante.  

Assim, a Supervisão Pedagógica obtém um papel pró-ativo na organização social da 

instituição e contém, particularmente, um papel de intervenção entre profissionais. Num 

contexto mais limitado, a SP assume-se como uma plataforma comum de reflexão, 

aprendizagem e inclusão de saberes e competências, numa dimensão pedagógico-
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didática e numa dimensão prático-moral. Assim, a interação repartida é a via distinguida 

da construção de conhecimento e da identidade profissional dos docentes.  

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

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

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

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

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

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

processos de ensino e de aprendizagem em contexto educativo formal. 

Deste modo, tendo em consideração a evolução do conceito de supervisão, Alarcão 

e Tavares (2003) evidenciam que é um processo continuo que visa, não só́ o 

desenvolvimento do ser humano, como profissional, mas também a aprendizagem do 

pedagogo. À vista disso, arriscamos considerar que existem dois modos diferentes de 

supervisão, ou seja, podemos executar supervisão como podemos ser supervisores, 

sempre com vista no objetivo principal que é orientar. Para o modo de executar a 

supervisão, Amaral et al., (1996), diz-nos que é uma atuação de monitorização 

sistemática da prática pedagógica, sobretudo através de procedimentos de reflexão e 

experimentação. No modo de ser o supervisor Alarcão e Tavares, (2003), mostram que 

é o processo em que um professor, em princípio mais experiente e mais informado, 

orienta um outro professor ou candidato a professor no seu desenvolvimento humano e 

profissional. Portanto, quando observamos um ciclo de supervisão, em que este faculte 

o desenvolvimento de competências e capacidades fundamentais para um melhor 

desempenho, compreende três etapas: a preparação da aula em si; a discussão da aula; e 

a avaliação do ciclo da supervisão. Contudo, as duas primeiras etapas subdividem-se em 

duas fases, a planificação e a interação (Stones, in Alarcão e Tavares, 2003). Logo, 

considera-se que a supervisão é um fator de realização e perceção na formação de 

docentes reflexivos, assim como, um meio de comunicação e de troca de informação, 

com vista também à formação de uma instituição reflexiva. 

Ainda não consignado, mas não omisso que a PES é a consumação de tudo o que foi 

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

nos que ainda serão supracitados. Após esta introdução podemos assistir à importância 
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da PES no momento de formação de um currículo enquanto estagiário. Pois a formação 

do professor ao se realizar em inter-relação com a supervisão pedagógica, desenvolve-

se em duas dimensões: pela monitorização da prática pedagógica e pela dimensão 

interpessoal, tendo subjacente a reflexão e a experimentação na ação (Vieira, 1993). 

Assim, refletir é o ato de meditar, isto é, pensar muito sobre um momento com o 

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

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

processo de adquirir novos conhecimentos e consequentemente melhorar os 

conhecimentos já adquiridos. A reflexão fornece oportunidades para voltar atrás e rever 

acontecimentos e práticas (Serrazina, 1998). Acrescenta Ghedin (2002) que “é na 

prática reflexiva que este conhecimento se produz, na inseparabilidade entre teoria e 

prática”.  

Portanto, o objetivo do Estágio Supervisionado é proporcionar ao aluno a 

oportunidade de aplicar seus conhecimentos académicos em situações práticas, criando 

a possibilidade de exercitar as suas habilidades. Espera-se que, com isso, o aluno tenha 

a opção de incorporar atitudes práticas e adquirir uma visão crítica da sua área de 

atuação profissional (Oliveira; Cunha, 2006). 

Alarcão e Tavares (1987) compreendem que o supervisor ― é a figura intermediária 

na interação dos indivíduos com o saber e a experiência num procedimento colaborativo 

de desenvolvimento e aprendizagem direcionado para a melhoria da prática pedagógica 

do docente. Ainda mencionando Alarcão e Tavares (1987), estes acreditam que para o 

processo da supervisão se desenvolver nas melhores condições é indispensável criar um 

clima que seja benéfico, de entreajuda, recíproco, espontâneo, autêntico, cordial e 

empático entre o supervisor e o docente, e naturalmente, este processo conduzirá à 

maximização das capacidades como pessoa e como profissional.  

Portanto, no seu desempenho profissional, a presença de orientação recorda uma 

diversidade de cenários (Alarcão e Tavares, 2003), que vão ser referidos apenas dois, 

que poderão ser os mais relevantes. Quanto ao primeiro, o supervisor deve apoiar o 

docente como um agente dinâmico, na introspeção das suas práticas, para 

posteriormente as aprimorar. No que diz respeito ao segundo, subsiste uma 
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imprevisibilidade na prática pedagógica. Logo este tem que ser preparado para que a 

sua atividade seja inteligente, flexível e imparcial. Consequentemente, vemos logo de 

partida, que é aqui que o papel do supervisor é essencial, para que o didata estruture 

conhecimentos que derivam da interação entre o pensamento e a ação. Assim, torna-se 

tácito que, o supervisor necessitará de estimular a reflexão na ação, assim como, a 

consideração sobre a reflexão da ação, auxiliando o supervisionado, para que este 

desenvolva a capacidade de auto supervisão (Schön, in Alarcão, 1996).  

Assim, no que concerne à presença tanto do orientador como dos meus colegas, 

nunca me importunou, no entanto, sentia uma responsabilidade acrescida consequente 

do medo de falhar. Porém, a presença dos mesmos, só veio auxiliar o meu processo de 

desenvolvimento pessoal e profissional, na medida em que foi adquirida uma 

capacidade de aceitação crítica e de consequente reflexão, com o intuito de atingir o 

sucesso. 

Deste modo, o meu percurso deteve de uma evolução crescente, como seria 

esperado, tanto a nível metodológico como pedagógico, dado todas as aprendizagens 

adquiridas, fui melhorando em aspetos cruciais do meu desenvolvimento. Contudo, em 

todo o decorrer deste curso foram acontecendo erros inevitáveis, uns de maior 

relevância outros de menor, mas que tentei contornar, o que nem sempre foi possível, 

tanto por questões de experiência como por questões por vezes alheias à minha 

intervenção. Todavia, vejo este trajeto como uma ferramenta futura de trabalho, porque 

irei sempre errar em algum ponto ou então achar que poderia ter executado algo de 

forma diferente, mas devo enfrentar todas as situações como enfrentei nesta etapa, 

procurando sempre o sucesso dos discentes e o êxito próprio. 

 

4.7.1. OBSERVAÇÕES 

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

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

constituem uma componente extremamente importante do processo de desenvolvimento 
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pessoal e profissional de qualquer professor, independentemente do seu nível de 

conhecimento e experiência.” (Reis, 2011). 

Vianna (2007) afirma que a observação é um comportamento inerente à condição 

humana. As observações ocorrem com frequência na nossa vida diária. Além disso, 

reforça ainda que atualmente o professor é uma figura que se desdobra para atuar 

multifuncionalmente: ele é o que ensina conteúdos, o orientador, o que estimula 

aspirações e o que procura solucionar problemas.  

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

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

prática da docência, Estrela (1994) mostra-nos que o professor, antes de passar para a 

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

realidade por onde irá passar. Esta prática, no decorrer do processo de formação, 

consiste numa ferramenta indispensável de aprendizagem na intervenção pedagógica do 

observador, conduzindo à aquisição de competências em diversos domínios (Pauwels, 

citado por Rosado, 1997).  

Assim, “A observação é uma capacidade essencial a qualquer professor ou 

treinador. Ela é tão importante na análise e avaliação de prestação dos alunos e dos 

atletas, como na da própria atividade de professor. Ela permite identificar prestações 

menos eficazes, e, consequentemente, melhorar essa atividade. É nesse contexto que a 

observação é largamente utilizada no apoio à formação de professores.” (Aranha, 2007, 

p. 3) 

Portanto, no decorrer do EP não foram realizadas observações ao PO, no entanto as 

mesmas foram realizadas aos restantes colegas do NE. Estas foram de grande 

importância pois foram momentos de refletir sobre a realidade em que estávamos 

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

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

conhecimentos e comportamentos que possam ser aplicados em sessões futuras.  

Martins (2011) mostra-nos que a observação tem sido uma estratégia utilizada na 

medida em que lhe se atribui um papel fundamental no processo de modificação do 
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comportamento e da atitude do professor em formação. Assim, a relevância das 

observações realizadas foi patenteada desde início, pois para além de ser uma das 

formas de retirar informação acerca da nossa intervenção pedagógica, demonstrou-se 

como um bom exercício pedagógico que auxiliou na realização dos Balanços finais de 

cada sessão, permitindo ao estagiário retirar informações acerca da quantidade de 

feedbacks fornecidos aos alunos/grupo/turma e do tempo despendido em cada exercício 

e em cada momento de transição, organização e instrução, possibilitando ainda retirar 

ilações mais concretas acerca do tempo de empenho motor e da concordância dos 

exercícios com os objetivos específicos e com a população alvo em questão. 

Desta forma, é de aludir que foi graças à reflexão executada após o processo de 

observação que foi despoletado um notório decurso de evolução no processo de ensino 

ao longo deste percurso para cada estagiário, dado que a observação permitiu-nos 

melhorar as nossas capacidades, pois a partir desta foi possível modificar 

comportamentos e atitudes, perceber diferentes formas de trabalho e diferentes métodos 

aplicados.  

 

4.7.2. PRÁTICA PEDAGÓGICA (PP) 

A Prática Pedagógica (PP) surge como o momento mais ansiado pelos professores 

estagiários. Posteriormente a um longo percurso em que a área de atuação é na 

universidade perante colegas de turma e em que o contato com a teoria era maior do que 

com a prática, chega então o momento tão aguardado pelos estagiários, onde podem 

colocar em prática, num contexto real, toda a teoria que arrecadaram ao longo do trajeto 

académico. 

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

estarmos a realizar o que estimamos e de pânico pois passamos de um contexto ilusório 

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

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

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

Resende e Costa, 2013). Este acontecimento leva a que o estagiário inicie um processo 
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de descoberta de forma autónoma e que recorra à reflexão de todas as ações que esteja 

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

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

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

todos estes problemas inerentes à estreia do estagiário na atividade docente fazem com 

que se vivencie vários estados emocionais. Estes são, de todo, de grande importância no 

processo de formação, pois levam à reflexão do estagiário se o futuro dele passa pela 

educação e se sim, nunca desistir de lutar pelos seus objetivos, fazendo isto com que o 

estagiário investigue, inove e procure sempre mais e consequentemente o faça sentir um 

verdadeiro profissional. 

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

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

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

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

professor - aluno - conhecimento 

Em relação à minha PP, tudo o que foi descrito acima foi visível. Aquando da minha 

chegada à escola, a ansiedade e inquietação eram elevadas, pela oportunidade de ser a 

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

Assim, numa primeira aula, em conjunto com a PO, fui apresentada aos educandos. 

Aqui, e já pensado pelos estagiários, era o momento de criar um primeiro contato com 

os alunos, mostrar a nossa imagem e com isto, criar uma boa impressão e laços afetivos 

com os mesmos, revelando que também seriamos alvos de avaliação, sendo importante 

a realização de trabalho em equipa, para que atingíssemos os objetivos estipulados.  

Porém, o facto de não existirem aulas de observação lideradas pelo PO, deteve de 

aspetos positivos e negativos, dado que caso existissem poderiam servir como forma de 

avaliar um processo de trabalho distinto, oriundo de um profissional mais experiente, 

assim como também iriamos adquiri um conhecimento mais aprofundado dos discentes, 

dos seus comportamentos individuais e das suas capacidades motoras. No entanto, a não 

existência deste tempo de observação revelou-se como fortificante no percurso trilhado 

dado que detive de planear de forma mais eficaz possível as atitudes que deveria adotar, 
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aprendendo com os erros cometidos e não utilizando um processo de imitação do 

observado.  

 

4.7.3. TÉCNICAS DE INTERVENÇÃO PEDAGÓGICA 

Segundo Aranha (2004) as técnicas de intervenção pedagógica são a “sistematização 

de um conjunto de comportamentos referentes à intervenção do professor, que 

condicionam a atividade do aluno.” (p. 31). Assim, para a atividade docente ir de 

encontro com o desenvolvimento e evolução dos discentes, o didata deve estipular 

técnicas que o coadjuvem a convalescer a sua intervenção pedagógica. 

Deste modo, as técnicas de Intervenção Pedagógica prendem-se com um vasto 

número de destrezas que o docente deve dominar e desenrolam-se em quatro 

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

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

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

como um conjunto sólido que quando corretamente dominado permite ao docente a 

prática de um ensino mais eficiente. 

Assim, a Dimensão Instrução refere-se a procedimentos que se relacionam com a 

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

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

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

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

para comunicar informação pertinente (Aranha, 2004). 

Quanto à Dimensão da Gestão esta alude a procedimentos relacionados com a 

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

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

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

dos alunos, com o intuito de rentabilizar ao máximo o tempo útil da aula (Aranha, 

2004). 
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Relativamente à Dimensão da Disciplina, esta narra os procedimentos relacionados 

com a promoção de comportamentos apropriados, onde os comportamentos do 

professor visam a modificação de condutas inapropriadas em condutas úteis e 

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

e promover comportamento apropriados por via de comportamentos e destrezas técnicas 

de ensino adquiridos pelo professor (Aranha, 2004). 

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

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

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

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

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

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

agradável e positivo (Aranha, 2004). 

Assim, a intervenção pedagógica divulga-se como um dos pontos mais influentes do 

desempenho enquanto docentes e simultaneamente, o que representa o maior desafio no 

início do processo de estágio pedagógico. Por outro lado, as críticas e feedbacks 

mencionados, entre estagiários manifestam-se como um contributo para a evolução de 

todas as sessões lecionadas e como um fator determinante para alcançar o sucesso no 

processo de formação. Deste modo, as primeiras aulas lecionadas ofereceram um 

imenso contributo que se revelou fulcral no que respeita ao conhecimento dos discentes, 

que consequentemente deteve de uma influência no ajuste da postura adotada em função 

dos objetivos que seriam pretendidos alcançar.  

Com o intuito de aumentar progressivamente o sucesso no processo de ensino-

aprendizagem, na abordagem de todas as matérias lecionadas, tornou-se necessário 

delinear estratégias. Estas, foram na sua maioria, bem-sucedidas, o que naturalmente 

promoveu uma aprendizagem mais facilitada e mais eficaz. 

Por conseguinte, uma das estratégias utilizada no decorrer das Unidades Didáticas 

prendeu-se com a instrução que ao longo da lecionação das aulas tornou-se mais curta e 

eficaz, devido à evolução do professor ao nível da preleção, da comunicação e da 

demonstração. Outra configuração restringiu-se com a omissão da chamada de 
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presenças, com intenção de aumentar o tempo útil de aula e também como forma de 

criar um conhecimento por parte do docente face aos educandos. Por outro lado, outra 

opção abraçada, era a organização do material necessário para o decorrer da sessão, 

antes do início da mesma, sendo que apenas era colocado no carrinho, para que 

posteriormente os alunos fossem alvos da responsabilidade do transporte e da 

montagem do mesmo; ou caso se revela-se prolifera a colocação do material era 

executada aquando não interferisse com a execução das tarefas; assim, o tempo de 

organização e transição entre exercícios era reduzido e em simultâneo era batalhado o 

objetivo face à responsabilidade.  

Foram também implementadas estratégias face aos grupos de trabalho organizados, 

dado que maioritariamente o decorrer das aulas, principalmente dentro das modalidades 

coletivas, eram trabalhados em grupos de 3, 4, 5 ou 6 elementos. Logo, estes grupos 

eram criados no inicio da sessão e mantidos ao longo da mesma, o que inicialmente se 

revelou um processo árduo de concretização dado o desconhecimento existente face às 

capacidades motoras dos discentes, mas que após uma avaliação diagnóstica se revelava 

mais fácil e perspicaz. A distribuição dos coletes para diferenciação de grupos era 

realizada na fase de aquecimento, permitindo ao docente gerir os grupos mais 

facilmente, sendo este um estratagema regularmente adotado pelos benefícios 

sustentados. Assim, estas estratégias dispõem como pressuposto minimizar os tempos 

de organização e transição entre exercícios, criando um ambiente de aula mais fluido e 

contínuo. 

A utilização de apresentações audiovisuais, no início de cada UD, divulgou-se como 

uma ferramenta extremamente útil, dada a estimulação criada aos educados, assim como 

o esclarecimento de dúvidas executado face a todos os parâmetros expostos, no sentido 

em que eram apresentados e demonstrados os itens que seriam abordados, bem como 

regras da modalidade.  

Algo que também se expressou essencial e efetivo, foi a colocação dos discentes 

relativamente ao docente e aos fatores externos, tanto na introdução da sessão como na 

instrução de cada exercício, tentando sempre que estes se mantivessem numa 

organização próxima do professor e alheios a distrações externas, evitando 

comportamentos desviantes, dispersão e dificuldades visuais. Em relação à instrução 
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inicial efetuada, era sempre englobada uma revisão dos conteúdos e a apresentação dos 

objetivos da aula, procurando situar os alunos e referir regras necessárias, assim como 

implementar um questionamento para que existisse a criação de uma componente mais 

ativa face à participação dos educados na sessão e para que fundamentalmente e 

efetivamente estes assimilassem os conteúdos transmitidos. 

No que se refere à demonstração de conteúdos ou revisão dos mesmos, era sempre 

que possível executada com conteúdo visual, com um agente de ensino ou com suporte 

audiovisual, para que existisse a formação de uma imagem mental do que seria 

pretendido executar, facilitando assim a posterior execução dos gestos técnicos. Nesta 

fase, procurou-se utilizar uma linguagem clara e bastante acessível à compreensão dos 

educandos, nunca descurando a linguagem associada aos conteúdos e aos termos 

técnicos, dado que se trata de uma estratégia para que os alunos se familiarizem com a 

modalidade e com termos que se revelassem necessários ao seu conhecimento. 

Um outro estratagema utilizado com sucesso foi o fato de utilizar os alunos que não 

realizavam aula como colaboradores, caso necessário, na colocação do material durante 

os exercício, bem como na arrumação do mesmo. Contudo os educados tinham de 

realizar um relatório escrito, onde descreviam todo o decorrer da sessão.  

Relativamente aos exercícios concretizados, estes detiveram de uma especial 

preocupação principalmente no que se referente à fase de aquecimento, para que esta 

tivesse uma vertente lúdica, mas específica comparativamente aos conteúdos abordados, 

uma vez que estes recrutam um elevado índice motivacional, o que consequentemente 

aumenta os níveis de atenção, alerta e disponibilidade para a realização do restante 

decorrer da sessão. Todavia, não desprestigio a importância de outro tipo de 

aquecimento, no entanto cabe ao docente tomar decisões adequadas às circunstâncias 

em que se encontra. Porém, persiste o pensamento de que os aquecimentos específicos, 

apesar de por vezes não provocarem tanta exaltação em comparação com os lúdicos, são 

essenciais para todas as modalidades, dado que possibilitam um “transfer” face aos 

conteúdos a abordar. Assim, incentivei sempre a fusão das duas componentes, para que 

subsistisse um maior sucesso para o objetivo desta fase de aula e para permitir a 

segurança e o êxito da mesma e do processo de aprendizagem. 
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Na abordagem dos conteúdos, foi sempre tido em conta o princípio do processo de 

ensino-aprendizagem, ou seja, deter de uma linha progressiva no que respeita às 

progressões pedagógicas e à implementação de exercícios, indo do mais simples para o 

mais complexo, para alcançar o objetivo pretendido, optando sempre por atividades e 

progressões de ensino adequadas ao nível e à capacidade dos discentes. Ainda 

parcialmente a este parâmetro, a intensidade e dificuldade das tarefas eram planificadas 

e adaptadas no que se refere às capacidades dos alunos e aquando da não verificação 

desta adaptação, logo de imediato era efetuada uma reestruturação, para que fosse 

permitido ao discente aprender e evoluir. É ainda de aludir que, se exprimiu bastante 

eficiente a utilização da exemplificação tanto dos gestos técnicos como dos exercícios, 

fundamentando a relevância dos critérios de êxito, para que fosse assimilada a forma 

correta e incorreta de execução. 

Tendo em consideração o docente, este deve possuir conhecimentos que lhe 

permitam deliberar os seus próprios comportamentos, assim a colocação e circulação do 

mesmo abarcam um papel de extrema acuidade, em virtude de fornecer feedbacks e 

incentivos a todos os elementos da turma, sem nunca descurar do controlo visual que 

deve ser mantido. No que concerne à utilização de feedbacks, a preocupação foi de 

encontro a que estes fossem o mais pertinentes, atempados e dirigidos possível ao alvo 

de instrução, assim a utilização de ciclos de feedbacks auxiliou e confidenciou-se como 

uma estratégia bem-sucedida na evolução correta e eficiente do aluno. Outro aspeto a 

ter em consideração, era a preocupação de manter uma presença mais assídua dentro 

dos grupos com um maior grau de dificuldades apresentadas, para que estes educandos 

fossem motivados de uma forma mais intensa e consequentemente existisse evolução 

por parte dos mesmos. 

Assim, respetivamente ao final de cada sessão, como no início e decorrer da mesma 

o questionamento é uma ferramenta extremamente utilizada, para que exista a 

assimilação dos conhecimentos, assim como o esclarecimento de dúvidas. Esta 

estratégia permitiu verificar que maioritariamente os alunos, detinham de níveis de 

atenção razoáveis e que a transmissão de conhecimentos se demonstrava eficaz. Nesta 

fase derradeira da sessão eram ainda transmitidos feedbacks à turma e/ou a alunos de 

forma mais individual, como forma de corrigir e chamar a atenção para a importância 
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dos feedbacks fornecidos. A extensão de conteúdos para a aula seguinte, também deve 

ser implementada, dado que prepara os alunos para o que será abordado, bem como em 

alguns casos, pode ser um fator motivacional.  

 

5. TAREFAS DE RELAÇÃO ESCOLA-MEIO 

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

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

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

além das funções inerentes ao PEA.” (Vareiro, citado por Mourão, 2012, p. 79). 

Portanto, deduz-se que o papel do didata não se deve estreitar apenas ao PEA, 

sendo que este deve participar e manter sempre uma relação de proximidade com a 

comunidade escolar. Assim, relativamente à(s) turma(s) que lhe é destinada este deverá 

conceber um estudo sobre a mesma, com o intuito de ser o mais participativo possível 

em contexto fora de aula, nunca esquecendo a promoção pela atividade física e o 

desporto proporcionando uma mais afluente confraternização entre discentes. 

Portanto, é de mencionar que durante o decorrer do EP empenhei-me, 

juntamente com os colegas do NE, na elaboração e concretização de atividades de 

extensão curricular, bem como na colaboração das atividades realizadas pelo Grupo de 

Educação Física, com o intuito de proporcionar a toda a comunidade escolar momentos 

de contentamento, de enriquecimento pessoal e social, de satisfação e de divertimento, 

bem como promover a atividade física como um bem essencial, não só na escola como 

em toda a sociedade que nos rodeia.  

Nestas atividades foi possível avaliar a logística e as diferentes capacidades e 

valências necessárias para a sua organização. Foi com imensa satisfação que me envolvi 

nas diversas atividades e desta forma, interagi com a demais comunidade escolar. Em 

todas estas atividades, dediquei-me sempre com afinco, dando sempre o melhor de mim, 

de modo a conformar a toda a coletividade escolar momentos de alegria e consolação, 

tendo sido da minha vontade direta, auxiliar todos os professores e alunos da instituição 

na realização dos eventos e no cumprimento das regras e regulamentos das atividades.  
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Em sinopse, estas experiências foram bastante enriquecedoras, pois para além do 

conhecimento adquirido, permitiu-me a possibilidade de vivenciar os obstáculos 

inerentes à organização e realização de eventos, nomeadamente no meio escolar. Porém 

torna-se necessário citar que alguns eventos realizados na instituição não serão 

posteriormente pormenorizados pelo facto de serem pouco relevantes enquanto 

atividades. 

 

5.1. ESTUDO DE TURMA (ET) 

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

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

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

professor perante os aprendizes.  

Deste modo, o Estudo de Turma (ET) torna-se num processo essencial na 

caraterização da realidade de uma turma, ou seja, é um suporte para o didata adotar as 

estratégias de ensino mais adequadas para obter sucesso no PEA. Logo, a escolha de 

estratégias adequadas é um processo pelo qual o professor precisa de realizar uma 

reflexão criteriosa e minuciosa. Assim, para os professores poderem cumprir a sua 

função e a sua responsabilidade na aula é necessário que estes tenham uma 

caracterização da escola, meio e turma, pois o êxito da planificação depende desta 

caracterização (Aranha, 2008).  

Portanto, a preparação deste estudo surge da necessidade de perceber as 

particularidades contextuais, sociais, culturais e psicológicas de cada aluno de uma 

determinada turma de modo a melhorar e auxiliar a intervenção pedagógica do docente. 

À vista disso, pretendeu-se assim com este estudo, a recolha e a análise de informação 

pertinente, da turma A do 10 ano de escolaridade do Agrupamento de Escolas Morgado 

Mateus – Vila Real. Detendo como intuito, o conhecimento mais aprofundado acerca da 

turma em questão e, consequentemente, permitir a elaboração e aplicação de estratégias 

o mais adequadas possíveis, de modo a possibilitar um aumento da eficácia na 
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intervenção pedagógica, melhorando e facilitando, assim, o processo de ensino-

aprendizagem.  

Deste modo, foi necessário aplicar um questionário às turmas, das quais, os 

estagiários eram responsáveis, sendo que a elaboração do mesmo foi da total 

responsabilidade dos elementos do NE. Após aplicação do inquérito, foi necessário 

elaborar o tratamento dos dados recolhidos com o propósito de compreender e concluir 

caraterísticas pertinentes sobre os aprendizes e desta forma, subsidiar na escolha de 

estratégias, tendo como consequência, a melhoria do nível de intervenção pedagógica. 

Posto isto, o ET estava dividido em sete partes: (1) inicia-se com a introdução, 

(2) definição de objetivos de estudo, (3) metodologia utilizada na recolha de dados, (4) 

apresentação e interpretação dos resultados obtidos, (5) parâmetro sociométrico, (6) 

conclusões e, por último, (7) as referências bibliográficas que suportam este documento 

(Aranha e Coelho, 2007). 

O objetivo geral era convalescer o processo de ensino-aprendizagem, obtendo o 

sucesso dos discentes, garantindo a igualdade de oportunidades e a inclusão de todos os 

indivíduos, de modo a amplificar a dinâmica de grupo, isto para que possamos ter maior 

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

este objetivo fosse alcançado houve a necessidade de definir objetivos específicos como 

a verificação das relações interpessoais que fundam a turma; a adoção de um sistema de 

intervenção psicológica, de forma a aperfeiçoar as afinidades interpessoais dos alunos 

da turma e a incluir os que se revelem com uma maior dificuldade de integração; a 

definição de estratégias de atuação como meio de ajustar a intervenção didático 

pedagógica aos diferentes casos; e paralelamente, outro objetivo específico é a 

identificação de um elemento que seja um possível líder da turma, um elo de confiança 

entre os alunos, e também a identificação do(s) aluno(s) rejeitado(s), de forma a 

perceber as causas que refletem a mesma. 

Assim, como conteúdos dissecados detive dos seguintes:  

I. Constituição da turma, no que respeita à distribuição de alunos por género, 

idades, características pessoais, local de residência e grau de parentesco do Encarregado 
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de Educação (EE), permitindo assim um nível de conhecimento geral relativamente ao 

grupo como um todo, verificando a heterogeneidade existente;  

II. Caracterização do agregado familiar, nomeadamente a sua composição, a 

situação em que se encontram os pais, assim como, a sua situação profissional, 

procurando estabelecer sempre uma relação com a situação escolar do aluno, permitindo 

ao professor conjeturar sobre a disponibilidade da família para prestar apoio aos 

discentes;  

III. Determinação da rotina diária dos alunos, horas a que se deita e se levanta, 

assim como, a média de horas de sono em tempo escolar, de modo a obter uma perceção 

dos hábitos adquiridos por estes;  

IV. Conhecimento da forma de deslocação diária, no que respeita ao meio de 

transporte utilizado, do tempo necessário para a deslocação casa/escola, tudo isto pode 

ser indicador do grau de proximidade dos EE com o meio escolar e, simultaneamente, 

ter implicações no rigor horário de início e término das aulas de Educação Física;  

V. Obtenção de conhecimento acerca do nível de Saúde dos discentes, da 

frequência de ida ao médico, de problemas de saúde existentes, assim como, de 

possíveis intervenções cirúrgicas que possam ter sido submetidos, isto para que o 

docente possa estar a par de todas as implicações que estes problemas possam acarretar 

para o desempenho psicomotor nas aulas;  

VI. Descriminação dos hábitos alimentares, no que diz respeito ao número de 

refeições diárias e ao local onde estas são realizadas, procurando estratégias para incutir 

melhores hábitos a nível nutricional;  

VII. Conhecimento dos aspetos da vida escolar do aluno, nomeadamente, dados 

relativos à sua entrada na escola em questão, ao número de retenções/reprovações de 

cada indivíduo, da possibilidade de acesso a tecnologias como ferramenta ao estudo 

(computador/internet), do beneficio de apoio da Acão Social Escolar (ASE), das 

disciplinas com mais dificuldades e com melhores resultados, da ocupação dos seus 

tempos livres e da profissão a exercer futuramente, com o intuito de caracterizar os 

diferentes estilos de vida;  
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VIII. Procurar reconhecer o interesse dos alunos pela disciplina de Educação 

Física, a partir do conhecimento do eixo temporal em que iniciaram a sua intervenção 

na mesma, do gosto por esta, das suas modalidades preferidas, bem como, das com mais 

dificuldades e das que gostariam de ver realizadas em aulas futuras, da nota obtida à 

disciplina no ano anterior, da prática de alguma modalidade extra curricular federada, 

assim como, das expectativas que possuem para o decorrer do processo de ensino-

aprendizagem;  

IX. Noção sociométrica, através da caracterização das relações sociais, 

cognitivas e desportivas estabelecidas no seio da turma.  

É de mencionar que com a realização desta tarefa, consegui arrecadar um 

conhecimento bastante elevado de cada individuo constituinte da turma, o que se 

demonstrou benéfico no trabalho desenvolvido com a mesma. Assim, recorrendo à 

constituição geral da turma em termos de género e idade dos discentes, demonstrou-se 

conveniente recorrer a estratégias motivacionais diversas e adequadas à faixa etária, 

como por exemplo, recorrer a jogos pré-desportivos e desafios com grande componente 

lúdica e de competição, tentando manter sempre os objetivos previstos para a aula e 

fazer com que os estes cumpram de uma forma dedicada as tarefas propostas. Deve ser 

também estimulado o trabalho em grupos mistos e existir preocupação por parte da 

docente em abranger os alunos que a nível de relacionamento interpessoal tenham mais 

rejeições no Teste Sociométrico.  

De acordo com várias propostas bibliográficas, os alunos encontram-se numa 

fase intermédia da adolescência, podendo haver uma heterogeneidade em termos de 

desenvolvimento motor na turma. Tendo em atenção estes aspetos, o professor pode 

obter, ao longo das aulas, comportamentos e atitudes pouco regulares e uniformes por 

parte dos alunos, que têm de ser consideradas normais para o momento de 

desenvolvimento em que eles se encontram.  

Tal como refere Aranha (2007), em certas modalidades a estatura é importante, 

deste modo, deve-se ter cuidado na formação dos grupos (grupos heterogéneos), de 

forma a equilibrar as equipas e a tornar os exercícios mais equipendentes, dinâmicos e 

produtivos. Para minimizar perdas de tempo e maximizar o tempo útil, deve-se elaborar 
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grupos de trabalho no início de cada UD, de acordo com os pressupostos mencionados, 

adotar estratégias com vista á implementação do espírito de equipa e valorização da 

coesão da turma, como a glorificação das iniciativas de cooperação entre os alunos e 

punição e consequente extinção de atitudes individualistas e intolerantes.  

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

que a turma detinha de uma boa relação entre indivíduos, contudo existiam dois casos 

mais preocupantes relativamente à rejeição perante e a escolha para a prática desportiva. 

No entanto, com o decorrer do tempo e com a estratégia de incluir estes elementos 

como “líderes” foi reduzindo esta situação de denegação. Porém torna-se necessário 

mencionar que esta situação não foi colmatada, dado que os dois casos em questão, 

estiveram um longo período sobre atestado médico, o que dificultou bastante o processo 

de integração dos mesmos. 

Quanto aos alunos que praticavam ou praticaram atividades federadas, estes 

eram de número reduzido. Contudo, existiam discentes com histórico de prática de 

modalidades federadas, o que se revelou um ponto positivo, na medida em que 

poderiam ser utilizados como agentes de ensino, ou seja, poderiam demonstrar gestos 

técnicos para que o professor tivesse mais liberto para instruir. 

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

indivíduo tem as suas próprias característica, assim é necessário que o didata conheça os 

educandos para que consiga compreender quais os problemas e assim poder coadjuvar 

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

trabalhar em grupo aspetos que modificam comportamentos individuais.  

 

5.2. PROJETO DE EDUCAÇÃO PARA A SAÚDE 

“A promoção da educação para a saúde em meio escolar é um processo em 

permanente desenvolvimento para o qual concorrem os setores da Educação e da Saúde. 

Este processo contribui para a aquisição de competências das crianças e dos jovens, 

permitindo-lhes confrontar-se positivamente consigo próprios, construírem um projeto 

de vida e serem capazes de fazer escolhas individuais, conscientes e responsáveis. A 
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promoção da educação para a saúde na escola tem, também, como missão criar 

ambientes facilitadores dessas escolhas e estimular o espírito crítico para o exercício de 

uma cidadania ativa.” (Protocolo entre o Ministério da Educação e o Ministério da 

Saúde). 

Em contexto escolar, educar para a saúde consiste em dotar as crianças e os jovens 

de conhecimentos, atitudes e valores que os ajudem a fazer opções e a tomar decisões 

adequadas à sua saúde e ao seu bem-estar físico, social e mental, bem como a saúde dos 

que os rodeiam, conferindo-lhes assim um papel interventivo. A Escola, entendida 

como um espaço de cidadania, de convívio e educação, necessita de um projeto que 

sugira temas prioritários a abordar no âmbito da “Educação para a Saúde”, dinamize 

atividades que promovam a saúde individual e/ou coletiva de todos os que fazem parte 

da comunidade educativa e que faça a articulação das iniciativas entre os vários ciclos 

de escolaridade. Assim, com o presente projeto pretende-se abordar temas ligados à 

saúde, promovendo a responsabilidade individual e comunitária no que concerne à 

saúde, desenvolvendo nos alunos competências que lhes permitam adotar estilos de vida 

saudáveis, tomar decisões conscientes e informadas e fazer opções responsáveis. 

Por conseguinte, a temática foi estipulada de forma unanime pela integridade do NE 

em concordância com o docente orientador, sendo o tema a “Homossexualidade”. 

Portanto, o projeto apresenta-se com o intuito de formar cultural e civicamente os 

discentes, através da abordagem de conteúdos que circundam a homossexualidade, 

assim como, a expansão da cultura e dos direitos, através do alcance de objetivos que 

haviam sido traçados. Perante as metas delineadas, elegemos a utilização de meios 

audiovisuais, para que, a atenção e predisposição dos alunos fosse o mais garantida 

possível.  

No que respeita aos conteúdos que estavam propostos para abordagem, foram 

atingidos com sucesso, tendo-se revelado notório aquando do debate, uma vez que, os 

educandos refletiram sobre questões e conceitos que desconheciam ou dispunham de 

uma perceção errada. Toda esta exposição, permitiu que fossem adulteradas de certa 

forma, perspetivas sobre o tema e as suas vertentes, assim como, o seu enquadramento 

social, cultural e legislativo. Perante o exposto, concluo que a sessão lecionada, relativa 
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ao Projeto de Educação e Saúde, detém de uma relevância e de um triunfo significativo 

na formação pessoal e cívica dos discentes. 

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

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

humano, permitindo o reconhecimento da sexualidade como uma expressão 

psicoafectiva que merece ser reconhecida e aceite pela sociedade, independentemente 

da orientação que este detenha.  

 

5.3. ATIVIDADES ESCOLARES 

5.3.1. DESPORTO ESCOLAR (DE) 

A definição de vida saudável inclui factos, ações e estratégias que se adotam para 

alcançar uma saúde favorável. Deter de uma vida saudável é, então, assumir a 

responsabilidade pelas decisões e ter o conhecimento suficiente para fazer escolhas 

inteligentes no presente e no futuro. 

Assim, numa sociedade cada vez mais urbana, para muitas crianças e adolescentes, a 

escola é o único meio eloquente de se ser fisicamente ativo, quer através da Educação 

Física como do Desporto Escolar. Assim, o DE é uma das atividades que está inserida 

na escola Morgado de Mateus e conta com várias modalidades.  

Portanto, este surge como complemento à EF e apresenta-se com uma missão, que 

se predispõe a despertar o estímulo pela prática de atividade física e da formação 

desportiva, como meio de promoção de sucesso dos discentes, de estilos de vida 

saudáveis, de valores e princípios associados a uma cidadania ativa. Deste modo, a 

atividade desportiva desenvolvida, coloca em jogo potencialidades físicas e 

psicológicas, que contribuem para o desenvolvimento global dos jovens, sendo um 

espaço privilegiado para fomentar hábitos saudáveis, competências sociais e valores 

morais, de entre os quais se destacam: a responsabilidade, o espírito de equipa, a 

disciplina, a tolerância, a perseverança, o humanismo, a verdade, o respeito, a 

solidariedade, a dedicação e a coragem. 
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Consequentemente, perante as metas delineadas para este projeto, foram elaborados 

todos os documentos necessários para a divulgação e participação neste tipo de 

atividade desportiva. Assim sendo, deu-se início à jornada de mais um ano letivo, no 

que respeita à vertente do Futsal no Desporto Escolar, no dia 18 de outubro, 

prolongando-se durante todas as quartas-feiras, dentro do horário estabelecido pela 

instituição. Este foi instruído pelo professor responsável em conjunto com os 

professores estagiários, pertencentes ao núcleo de estágio orientado pelo mesmo, tendo 

como intuito a melhoria da formação destes, assim como, a valorização profissional que 

irá contribuir futuramente para o aumento da qualidade do método de ensino e das 

atividades desenvolvidas. Com o decorrer do tempo, a tarefa foi completamente 

entregue ao NE, aumentando, assim, o nosso grau de responsabilidade. No entanto, o 

orientador estava sempre dentro do núcleo de informações, auxiliando-nos sempre que 

necessário e transmitindo sempre conhecimentos pertinentes para o nosso processo de 

evolução.  

Por conseguinte, no que respeita aos conteúdos que estavam propostos para 

abordagem, foram atingidos com sucesso, tendo-se revelado notório no 

desenvolvimento das capacidades, valores e princípios adquiridos pelos discentes, 

durante todo o período de treino/competição. Com o decorrer dos treinos, acercou-se a 

fase de competição, onde foram realizadas concentrações em vários locais, englobando 

várias escolas (Mesão Frio, Morgado Mateus e Camilo Castelo Branco). A nossa equipa 

em questão, demonstrou garra e dedicação perante as competições concretizadas, 

apurando-se para os quartos-de-final (Latino Coelho), sendo este capítulo encerrado 

com uma derrota para a nossa instituição. Após o término da componente competitiva, 

os discentes deixaram de comparecer aos treinos efetivados, pelo que, se patenteou 

necessário implementar uma atividade interna, como ponto motivacional e apelativo 

para o desenvolver da prática desportiva e pedagógica, uma vez que, o facto do término 

da vertente de desafio/competição conduziu a que a desmotivação dos mesmos fosse 

acrescida – XVI Taça Morgado (masculina) e XIV Taça Morgadinha (feminina). 

Perante o exposto, posso concluir que a atividade desportiva lecionada, relativa ao 

Desporto Escolar, detém de uma relevância e de um triunfo significativo na formação 

pessoal e desportiva dos alunos. No entanto, também se denota como um meio 



UNIVERSIDADE DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO                                                                                                                                            
MESTRADO EM ENSINO DA EDUCAÇÃO FÍSICA NOS ENSINOS BÁSICO E SECUNDÁRIO  

 
NOV - 2018 

  

 

 - 47 - 

eloquente que permitiu 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. Num balanço final, considero que a 

participação nesta atividade foi extremamente positiva, dado que adquiri novos 

conhecimentos, tanto nas regras da modalidade como a nível da jogabilidade e 

principalmente na organização do DE, como também pude aprender e desenvolver 

aptidões a nível da parte administrativa. 

 

5.3.2. ATIVIDADE 1: TORNEIO DE BASQUETEBOL 3X3 

O Projeto “Basquetebol 3x3 nas Escolas”, que a Federação Portuguesa de 

Basquetebol, em parceria com a Divisão do Desporto Escolar, pretende levar a todas as 

escolas, públicas ou privadas, do 5º ao 12º ano, decorreu neste ano letivo, ao longo do 

1º Período escolar.  

Esta atividade apresenta como objetivo, proporcionar aos jovens atividades de 

qualidade, em que prevaleça a vertente formativa, sendo a perspetiva competitiva um 

dos meios para a formação integral dos jovens, através da sua responsabilização na 

organização das atividades (quadros competitivos, arbitragem, etc.) e da exigência de 

um comportamento adequado durante a competição. Na vertente competitiva, o objetivo 

é fazer com que o projeto chegue a todos os jovens: quer aos que já praticam a 

modalidade, quer aos que não têm contacto regular com o basquetebol. 

Deste modo, o torneio decorreu, no pavilhão da Escola Morgado de Mateus, durante 

o período da manhã do dia 23 de novembro de 2017. Este evento tinha como foco 

proporcionar o convívio entre todos os alunos da escola, para fortificar relações 

interpessoais e desenvolver o espírito competitivo entre os mesmos. Ao mesmo tempo, 

tentou-se instituir o gosto pela modalidade, fomentando o gosto pela prática de 

atividade física diária.  
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Assim a intervenção de todos os docentes estagiários centrou-se na organização e 

implementação da atividade, sendo que desempenhamos várias tarefas como o 

preenchimento de boletins e quadros de jogo, como também, assumimos a 

responsabilidade de arbitragem dos jogos decursivos. Estas tarefas permitiram, um 

contato mais próximo com a realidade entre professor-aluno, dado o respeito que desde 

início foi adquirido e consomado por todos os inerentes, tornando assim a atividade um 

fator positivo no arrecadar de experiências para o desenvolver da carreira docente.  

É de citar que no suceder de todo o torneio verificou-se uma excelente adesão por 

parte dos alunos da instituição, incentivando e motivando os seus colegas e equipas 

preferidas. Em síntese, a atividade decorreu dentro da normalidade, não se registando 

nenhum problema de grande relevância, apenas de refletir acerca dos comportamentos 

dos indivíduos participantes na atividade, que por vezes podem ser adulterados pela veia 

competitiva em exagero, pelo que se deve tentar contornar a situação da melhor forma 

possível para que não existam problemas que possam afetar o desenrolar das atividades 

implementadas. 

 

5.3.3. ATIVIDADE 2: CORTA MATO ESCOLAR 

A atividade decorreu na fraga da Almotolia, em Vila Real, durante a manhã do dia 

25 de outubro de 2017. Este evento tinha como foco proporcionar o convívio entre 

todos os alunos das diversas escolas da cidade (Diogo Cão, São Pedro, Morgado Mateus 

e Camilo Castelo Branco), para fortificar relações interpessoais e desenvolver o espírito 

competitivo entre os mesmos. Ao mesmo tempo, tentou-se instituir o gosto pela 

modalidade de Atletismo, fomentando o gosto pela prática de atividade física diária. Por 

outro lado, a ação detém como propósito o aumento progressivo do sucesso escolar dos 

discentes, a motivação pelas atividades escolares, proporcionar vivências desportivas, 

incentivar para a prática do desporto, incutir o Fair Play e a convivência em grupo.  

Contudo, não foi possível os quatro elementos do NE estarem presentes e auxiliarem 

com o seu contributo, dado que existiam aulas a serem lecionadas. Porém optou-se pela 

decisão mais fiável e justa, sendo que, os estagiários que estavam a lecionar 



UNIVERSIDADE DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO                                                                                                                                            
MESTRADO EM ENSINO DA EDUCAÇÃO FÍSICA NOS ENSINOS BÁSICO E SECUNDÁRIO  

 
NOV - 2018 

  

 

 - 49 - 

continuariam a desempenhar a sua função, como foi o meu caso, e os outros dois 

elementos que de momento apenas desempenhavam a função de observadores 

colaborariam com todas as tarefas necessárias solicitadas.  

Assim, pelas informações e experiências vivenciadas que nos foram transmitidas, 

conclui-se que a prova decorreu sem se registar qualquer problema a ser mencionado, 

procedendo-se assim dentro da regularidade e detendo de bastante sucesso na sua 

realização.  

 

5.3.4. ATIVIDADE 3: MEGA KM, MEGA SALTO E MEGA 

SPRINT 

A atividade designada de “Mega km, Mega Sprint e Mega Salto”, desenvolve-se 

tendo como referência a velocidade, uma qualidade física fundamental no 

desenvolvimento motor da criança/jovem, transversal à prática de quase todas as 

atividades desportivas. Detendo como objetivo o aumento progressivo do sucesso 

escolar dos alunos, a motivação pelas atividades escolares, como também proporcionar 

vivências desportivas, incentivar a prática do desportiva, incutir o Fair Play e a 

convivência em grupo. 

Assim, as prova do mega km, mega sprint e do mega salto decorreram no espaço 

exterior da Escola Morgado de Mateus e da Escola Básica Monsenhor Jerónimo de 

Amaral, durante o período da manhã e da tarde, no dia 20 de fevereiro de 2018. Esta 

atividade tinha como foco proporcionar o convívio entre todos os alunos da escola, para 

fortificar relações entre educandos e desenvolver o espírito competitivo. Ao mesmo 

tempo, detém como desígnio instituir o gosto pela modalidade de Atletismo, 

fomentando o gosto pela prática de atividade física diária. 

Em sinopse é de aludir que apenas dois elementos do NE auxiliaram na atividade, 

sendo o meu caso, onde registamos todos os dados necessários e colaboramos em todos 

os pontos necessários instruídos pela professora organizadora da ação. A atividade 
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desenrolou-se com conformidade com o delineado, não existindo problemas 

proeminentes a serem consignados. 

 

5.3.5. ATIVIDADE 4 TAÇA MORGADO E TAÇA 

MORGADINHA 

Integrada no plano anual de atividades escolares, decorreu durante o mês de maio e 

junho de 2018, nas instalações da Escola Morgado de Mateus (pavilhão 

gimnodesportivo), a atividade de Futsal intitulada de “Taça Morgado e Taça 

Morgadinha”. Esta atividade tem vindo a ser desenvolvida e organizada ao longo dos 

anos letivos transatos pelo Professor Carlos Pires e pelo Núcleo de Estágio I, 

perfazendo assim com o ano decorrente, a 16º Edição da Taça Morgado e a 14º da Taça 

Morgadinha. Este evento detém como objetivos primordiais dar continuidade ao 

processo de formação e competição das equipas de Desporto Escolar na modalidade de 

Futsal; fomentar o convívio da comunidade escolar; favorecendo o bom relacionamento 

interpessoal e de grupo, assim como, promover o espírito de “Fair-Play” e ética 

desportiva. 

O processo de preparação e organização da ocorrência teve início com a elaboração 

do material de divulgação, sendo que, estes foram afixados e divulgados no recinto 

escolar. O passo seguinte foi 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.  

Relativamente à execução dos inúmeros jogos, previstos para o apuramento das 

equipas que futuramente disputariam a final, foi necessário a realização de uma 

planificação com a distribuição de todas as tarefas imprescindíveis a serem 

desenvolvidas. Deste modo, foi tarefa do Núcleo de Estágio I, angariar indivíduos para 

contribuir no auxílio da implementação da Atividade, pelo que, conseguimos que a 

organização englobasse a colaboração da Turma do Ensino Vocacional, onde os vários 

elementos presentes, ocupavam e desempenhavam funções variadas, desde a execução 

de trabalho de mesa, arbitragem, assistência musical e fotográfica, como também 
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disposição e arrumação de material. Contamos também com a colaboração dos 

professores de Educação Física, bem como todos os docentes estagiários e auxiliares 

educativos. 

Aludimos a todas as equipas presentes que fizeram com que em mais um ano 

consecutivo a Atividade detivesse do maior sucesso possível, referindo as equipas que 

mais se destacaram e consequentemente se sagraram campeãs. Como mérito pela 

dedicação e participação, todos os elementos das equipas vencedoras, receberam 

medalhas, entregues pelos órgãos da direção, assim como a respetiva Taça, onde 

futuramente constará uma placa com os nomes dos vitoriosos, que embelezará a mesma. 

Numa próxima edição seria aliciante existir uma entrega de medalhas aos melhores 

marcadores, bem como um diploma de participação a cada aluno e a cada professor 

responsável.  

Deste modo, é de referir que a atividade decorreu como planeado, as sessões 

decorreram como havia sido previamente esboçado pelo Núcleo de Estágio I, porém 

foram registados pequenos atrasados, no que respeita ao iniciar de cada jogo, por 

motivos alheios à Atividade, situação esta que deve ser sempre alertada a todos os 

responsáveis, assim como a todos os envolvidos no Evento, para que não se suceda 

futuramente. 

Todavia, para a elaboração de um evento desportivo é necessário todo um trabalho 

de raiz, que necessita de muito empenho, não se revelando uma tarefa fácil. Qualquer 

evento para ser bem-sucedido, detém de ser bem organizado, tendo sempre em conta os 

objetivos, o perfil e o tamanho do evento. Assim sendo, este acontecimento só veio 

enriquecer mais o nosso futuro papel como docentes, dado que já nos foi incutido todos 

os parâmetros a serem concebidos, assim como, a importância de tarefas do género. 

 

5.3.6. ATIVIDADE 5: CAÇA AO TESOURO 

A atividade “Caça ao Tesouro”, com data prevista para realização no dia 25 de maio 

de 2018, deteve como propósito primitivo o aumento da motivação pelas atividades 

escolares, vivências desportiva e convivência em grupo; proporcionar o convívio entre 
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todos os discentes do agrupamento de escolas Morgado Mateus; fortificar relações e 

desenvolver o espírito competitivo entre os alunos e ao mesmo tempo, instituir o gosto 

pela Caminhada, fomentando o gosto pela prática de atividade física diária.  

É de citar que a atividade, não se realizou devido às condições climatéricas, que se 

demonstraram bastante adversas, pelo que seria um risco implementar a atividade, assim 

sendo, esta foi cancelada, pelos responsáveis da mesma. Contudo, detivemos de 

intervenção na organização da atividade, auxiliando em todos os critérios necessários, 

como o reconhecimento do itinerário, entre outras tarefas.  

Em compêndio, declaramos que a atividade se revelou como uma atividade bastante 

trabalhosa, mas com um conteúdo didático extremo, pelo que se patenteou na aderência 

que foi abundantemente eminente. Assim, apesar do cancelamento da ação, o NE 

demonstrou-se sempre cooperante e presente para desempenhar o seu contributo, pelo 

que arrecadamos um leque de experiências e vivencias bastante alargado o que se 

manifestou benéfico neste nosso trajeto de aprendizagem. 

 

6. RELAÇOES COM A COMUNIDADE ESCOLAR 

Ferreira (2003) sublinha, que se tem assistido à proliferação de noções como 

autonomia, contrato, projeto, participação e também comunidade, assim como à 

emergência de práticas e políticas de gestão da escola que envolvem a parceria entre 

instituições, serviços e profissionais de educação, saúde e serviço social. 

A relação entre escola e comunidade educativa vem assumindo uma centralidade 

crescente nas últimas décadas, quer enquanto alvo de atenção dos debates sociais e 

políticos, quer como objeto de pesquisa educativa. Esta situação tem origem em 

tendências de evolução na organização do sistema educativo, as quais, por seu turno, 

são indissociáveis de resultados da pesquisa educativa. Neste sentido, a relação entre 

escola e comunidade configura, simultaneamente, uma área de ação educacional e uma 

temática de investigação educativa que hoje se revestem de significativa relevância 

social e científica. 
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Deste modo, todas as relações desenvolvidas, foram baseadas na amizade, no 

carinho, no profissionalismo, no inter-relacionamento, no diálogo, no espírito de 

cooperação e interajuda, entre os demais intervenientes no processo de ensino-

aprendizagem que nos ancoramos durante todo o processo de estágio pedagógico.  

 

6.1. CONSELHO EXECUTIVO 

As atribuições do Conselho Escolar são definidas em função das condições reais da 

Unidade Educativa, da organização do próprio Conselho e das competências dos 

profissionais em exercício na Unidade Educativa.  

Assim, ao assumirem a função de estimular e desencadear uma contínua realização e 

avaliação do Projeto Político Pedagógico das unidades de ensino, acompanhando e 

interferindo nas estratégias de ação, contribuem decisivamente para a criação de um 

novo cotidiano escolar onde a comunidade se identifica no enfrentamento, não só nos 

desafios imediatos, mas, dos graves problemas sociais vividos na realidade. Dentro do 

Projeto Político Pedagógico é necessário que o Conselho Escolar seja um componente 

que se prima em três setores: cidadania, participação e democracia. Portanto, destaca-se 

pela sua participação que está ligada, prioritariamente, à essência do trabalho escolar, 

isto é, ao desenvolvimento da prática educativa, em que o processo de ensino-

aprendizagem é a sua focalização principal. Nesse sentido, a sua função é, 

fundamentalmente, político-pedagógica. 

Assim sendo, relativamente à Direção da Instituição, todos os seus inerentes 

cumprem a função estipulada dentro das melhores formas passiveis e possíveis, 

acolhendo de braços abertos todos os elementos do NE, detendo sempre de 

disponibilidade para todos os pontos necessários a serem realizados e discutidos 

simultaneamente, transmitindo assim a retenção de uma opinião bastante favorável, 

dado toda a colaboração revelada, a disponibilidade e possibilidade de concretização de 

projetos. 

 



UNIVERSIDADE DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO                                                                                                                                            
MESTRADO EM ENSINO DA EDUCAÇÃO FÍSICA NOS ENSINOS BÁSICO E SECUNDÁRIO  

 
NOV - 2018 

  

 

 - 54 - 

 

6.2. AUXILIARES DA AÇÃO EDUCATIVA 

Atualmente, os cuidados dirigidos a crianças assumem um papel de relevo na 

sociedade, surge assim a necessidade de preparar profissionais qualificados de forma a 

colmatar o créscimo de procura de serviços pessoais, coletivos e sociais neste domínio. 

No contexto escolar, os auxiliares da ação educativa asseguram a ligação entre os 

diversos elementos (alunos, professores, pessoal administrativo, visitantes, etc.). 

Garantem, assim, o funcionamento da instituição, tendo ainda responsabilidades em 

termos de organização, higiene e limpeza. Detém a seu cargo a guarda dos espaços e a 

vigilância e acompanhamento dos alunos. Assim, torna-se fundamental que sejam seres 

humanos educados, que tenham capacidade para manter a ordem, e facilidade de trato 

humano. Devem ser pessoas polivalentes e capazes de trabalhar em equipa. É 

importante serem indivíduos calmos e estarem disponíveis, mas também conseguir 

impor limites.  

Logo, com a colaboração entre os auxiliares de acção educativa e os professores, 

muitos problemas dos alunos podem-se resolver dentro das escolas. Infelizmente, nem 

sempre existe essa noção ou esse hábito. Caso houvesse uma maior valorização da 

carreira destes profissionais e investimento na sua formação profissional e, certamente, 

a qualidade do seu trabalho seria melhor e a sua importância mais reconhecida, abrindo 

caminho a uma colaboração mais proveitosa, da qual beneficiariam os alunos. 

Tendo como referência os pontos supracitados anteriormente, posso mencionar que 

detive do privilégio de ter contatado com a maioria dos funcionários da ação educativa 

da instituição, sendo que, desenvolvi um maior afinco com auxiliares de certos setores 

como o pavilhão desportivo, a papelaria/reprografia e o bar, dado serem locais em que a 

minha presença era mais assídua. Assim, posso enaltecer todo o trabalho e dedicação 

demonstrados por estas entidades, que se revelou como bastante qualificado a 

apropriado. Este também acabou por interferir e prosperar no meu percurso, visto que, 

toda a relação desenvolvida contribuiu para um ambiente afetivo positivo e para um 

acumular de vivências que detiveram como intuito um crescimento pessoal e 
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profissional da minha parte, tendo que agradecer toda a amabilidade e disponibilidade 

patenteada por estas figurais imprescindíveis da comunidade escolar. 

 

6.3. SALA DE PROFESSORES/CORPO DOCENTE 

Em relação aos docentes, dentro e fora da sua área disciplinar, pretendi preservar 

uma atitude aberta de procura de conhecimento, dado que acredito que em todos os 

didatas fundamentados na sua experiência, poderia procurar orientações para progredir 

no melhor sentido, de modo a fundamentar o ato pedagógico da melhor forma 

exequível. Assim, procurei a entreajuda e a troca de ideias entre docentes, ponto este 

que se exponho como fulcral para uma atividade de docente refletida.  

É relevante referir que sempre dispôs de toda afabilidade e cooperação necessária de 

todos os inerentes, no entanto, nem sempre se registaram episódios positivos, dado que 

por vezes, detive da necessidade de aprender a lidar com feitios e situações 

desagradáveis, sobre as quais contive de agir e solucionar, sempre tendo em conta a 

escala hierárquica.  

Em síntese, todas as adversidades que nem sempre se revelaram de fácil 

compreensão e resolução, foram retidas como momentos de crescimento pessoal e 

profissional, que me tornaram um ser humano mais capaz e mais experiente, com mais 

qualidades e perspetivas para que futuramente todas as situações sejam encaradas e 

solucionadas de forma pacata e o mais benéficas possível. Assim, embora com lógicas 

diferentes, os objectivos de hoje da Formação Profissional Contínua, convergem no 

conceito do Desenvolvimento Pessoal e Profissional - podendo ser este o conceito que 

permitirá ultrapassar os paradoxos e ambiguidades do presente.  

 

6.4. GRUPO DE EDUCAÇÃO FÍSICA 

Desde o primeiro dia deste longo processo de Estágio que todos os professores do 

grupo de EF se mostraram bastantes recetivos e amáveis, tentando integrar-nos da 
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melhor maneira possível e executável na instituição. A experiência já adquirida pelos 

anos de lecionação dos mesmos na prática pedagógica foi-nos sendo transmitida, com o 

intuito de nos transferirem vivencias e experiências que nos auxiliariam futuramente.  

É de salientar o espírito de grupo e entreajuda elevados que se vivenciaram. Apesar 

do estatuto e da posição hierárquica que ocupa o professor estagiário no seio do grupo 

disciplinar de EF, não me coibi de dar opinião na generalidade das reuniões em que 

participei, sendo sempre opiniões consideradas e ponderadas pelo departamento, 

embora nem sempre aceites.  

Assim, credencio que futuramente e quanto maior for a experiência profissional irei 

possuir argumentos cada vez mais seguros que permitam alargar a intervenção neste 

tipo de reuniões. No entanto, até lá, procurarei aprender ao máximo com aqueles que 

reconhecemos terem mais experiência profissional e mais crédito no processo 

pedagógico.  

 

6.5. NÚCLEO DE ESTÁGIO 

Aquando do desfecho da distribuição dos núcleos de estágio para as escolas 

referentes, reaver três pessoas cativadas em trabalhar com o intuito de realizar os 

objetivos comuns do processo de estágio era aquilo por que mais almejava. Logo torna-

se essencial mencionar que já conhecia os três elementos, dado que já detínhamos de 

contato de anos letivos transatos.  

Assim, é com respeito que falo deste grupo, dado que foram passados momentos 

indulgentes e pérfidos com todos estes elementos, detendo sempre a máxima coesão e 

profissionalismo possíveis, no que respeita ao ultrapassar de dificuldades. Por vezes a 

amizade e a entreajuda foi suficiente para ultrapassar situações complexas, por outro 

lado, certos atritos alheios também prejudicaram em certos aspetos e em certos 

momentos o desempenho de todos. No entanto, consegui superar todas as adversidades, 

tendo sido preponderante para o distinto trabalho que desempenhei, sem nunca esquecer 

que vivenciamos momentos singulares e que estes ficarão para sempre zelados no 

coração.  
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6.6. ORIENTADOR DE ESTÁGIO 

Segundo Alarcão (1996, p.93), o orientador surge como alguém que deve ajudar, 

monitorar, criar situações de sucesso e desenvolver aptidões e capacidades no futuro 

professor. No processo de formação desse futuro professor, o supervisor de estágio tem 

o papel de propiciar condições para que o estágio se realize de maneira honesta e 

proveitosa para o estagiário, para os alunos da escola, bem como, para a escola como 

instituição de ensino e corresponsável pela formação inicial de professores (Carvalho, 

1985). Sendo que cabe ao supervisor, através do processo de reflexão e ação, do diálogo 

e da crítica, trabalhar junto ao estagiário as suas inseguranças e as suas conceções, para 

que este encontre a sua própria identidade profissional (Buriolla, 1996).  

Relativamente à minha convicção, estas afirmações descrevem na perfeição todo o 

trabalho desenvolvido pelo Professor Carlos Pires ao longo de todo o processo de 

estágio. Este revelou-se um pilar ao meu processo de desenvolvimento, reconhecendo-

lhe grandes virtudes, destacando principalmente a sua extrema competência, sentido 

ético e dedicação que colocou em todas as tarefas desempenhadas, como também uma 

capacidade de compreensão prática do contexto de aula desenvolvida ao máximo, sendo 

sempre pertinente em todas as suas observações que progressivamente me foi 

auxiliando a evoluir. 

Assim, foi através de todo este processo de troca de informações e conhecimento, 

que cresci como docente e também como pessoa. Toda esta evolução deve-se ao papel 

de orientação face ao nosso processo de aprendizagem desempenhado pelo orientador, 

dado toda a exigência que nos foi solicitada. 

É ainda de expor que para além do lado humano, amigo e conselheiro que 

evidenciou ser, foi uma pessoa extremamente competente e procurou, a todo o instante, 

dar algo mais ao estagiário, transmitindo a sua opinião, assim como, os principais 

valores da profissão de docente.  
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6.7. COORIENTADOR DA FACULDADE 

As conceções sobre o professor variam de acordo com as diferentes perspetivas, 

orientações e paradigmas. São estas que permitem adjetivar, objetivamente, as 

características de um professor em ensino, ou seja, as vantagens que obtemos de um 

professor eficaz, competente, técnico, profissional, sujeito a tomar decisões, 

investigador ou sujeito que reflete. 

Garmston et al. (cit. por Gonçalves, 2009), referem que “o supervisor (tanto o da 

instituição de formação como o educador/professor cooperante, isto é, aquele em cuja 

sala/turma o formando realiza a sua prática pedagógica) deverá assumir-se como um 

mediador entre o supervisando e o seu ambiente formativo, salientando dados 

potencialmente relevantes, a partir dos quais o formando poderá construir novos 

significados” (p.29). Ainda citando Gonçalves (2009), “o supervisor deve ser, antes de 

mais, um perito em relações humanas, gerando uma comunicação dialética, que passe 

pelo saber ouvir e pelo desejar compreender, com o intuito de promover o 

desenvolvimento dos formandos” (p.30). 

Assim, a comunicação, verbal e não verbal, deve definir-se como qualidade 

imprescindível para o bom funcionamento do processo de supervisão e para uma eficaz 

formação de professores, dado tratar-se de um processo altamente interativo.  

Ao coorientador da faculdade, Professor Doutor José Vilaça, é reconhecida a 

elevada capacidade teórico-prática e científica que lhe permite analisar e focalizar a 

atenção do professor estagiário, em determinados pontos, que de outro modo, passariam 

despercebidos e que, a longo prazo, podem implicar o sucesso de um eficaz processo de 

ensino-aprendizagem.  

É de salientar a sua disponibilidade que foi sempre total na medida das suas 

possibilidades, como também, o clima positivo que impôs para as discussões e diálogos, 

ainda que por vezes breves, mas sempre deveras profícuos.  

 



UNIVERSIDADE DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO                                                                                                                                            
MESTRADO EM ENSINO DA EDUCAÇÃO FÍSICA NOS ENSINOS BÁSICO E SECUNDÁRIO  

 
NOV - 2018 

  

 

 - 59 - 

 

6.8. DISCENTES 

Um maior e melhor conhecimento dos alunos é um aspeto determinante para o 

desenrolar do processo de ensino-aprendizagem. Conhecimento que nos possibilita 

adaptar a nossa atuação em função das necessidades e características dos educandos. 

Mas esta não é uma tarefa fácil, pois “a grande heterogeneidade dos níveis iniciais dos 

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

conteúdo das diversas modalidades desportivas ensinadas na escola, implica grandes 

dificuldades de preparação e condução do processo de ensino-aprendizagem” (Graça, 

1991, p. 9).  

Assim, e sabendo que todos os alunos são diferentes, a caracterização da(s) turma(s) 

constituiu-se numa estratégia inicial de grande importância, permitindo identificar as 

características de cada discente e da pessoa que “mora” em cada um deles. Shigunov 

(1997) refere que, cada aluno constitui-se como um indivíduo distinto, com 

possibilidades, necessidades, interesses e aptidões únicas. 

Deste modo, Graça (1991) refere que, cada aluno tem o seu ritmo de aprendizagem 

e para que as diferenças de desempenho inicial se atenuem e todos consigam aprender, é 

fundamental respeitar esses ritmos. Mesquita (2003, cit. por Mesquita & Rosado, 2009, 

p. 26) lembra que, “as necessidades de cada um dos alunos têm de ser contempladas, na 

medida em que a única forma de atender verdadeiramente à igualdade de oportunidades 

entre indivíduos é equacionar as diferenças de cada um”. 

Portanto, é de aludir que os seres humanos com os quais convivi durante um ano 

letivo, foram a componente mais influente no decorrer do EP, pois foram estes que 

permitiram aplicar e adquirir conhecimentos, conquistando um basto leque de 

experiências e vivências que me fizeram percorrer uma linha crescente na minha 

formação enquanto futura docente. Porém, é de citar que foi exigido um grande esforço 

inicial, visto que, lecionei a três turmas distintas, o que requereu uma aptidão de 

adaptação elevada, dado o grau de heterogeneidade existente.  
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Inicialmente comecei o meu processo com as duas turmas do décimo segundo ano 

de escolaridade, sendo estas turmas mais pequenas, mas que necessitaram de uma 

postura sólida da minha parte, dado a pequena diferença de idades existente, situação 

que não interferiu com o meu trabalho e na qual me revelei com uma boa capacidade de 

liderança. Por outro lado, a turma do nível de ensino do 10ºano, revelou-se como uma 

turma completamente desconhecida e bastante heterogénea o que levou a que o docente 

em prática necessitasse de deter uma capacidade de adaptação e moldagem bastante 

elevada, para conseguir manter o nível de motivação e de sucesso no processo de 

aprendizagem. 

Consequentemente, foi através da compreensão da especificidade de cada aluno e 

não descurando o todo que eram as turmas da qual fazem parte, que consegui chegar 

mais perto dos anseios, das dificuldades, das vontades, das desmotivações e desta 

forma, coagi-los para a atividade física e para a prática da superação. O conhecimento 

que adquiri de cada aluno permitiu-me, antecipar comportamentos e adquirir um 

relacionamento num clima saudável e de afetividade. Foram os meus primeiros alunos e 

serão sempre recordados, como seres especiais que marcaram o meu percurso.  

 

7. REFLEXÕES 

7.1. APRENDIZAGENS EFETIVADAS COMO 

ESTAGIÁRIA 

O ser humano aprende ao longo de todo o ciclo de vida, desde o nascimento até à 

morte, o que permite o seu desenvolvimento pessoal, profissional e social. Mas, 

aprender não é um verbo passivo, já que a aprendizagem significa levar a conhecer, a 

agir e a compreender.  

Numa sociedade em constante mudança é essencial que os indivíduos desenvolvam 

continuamente os seus conhecimentos, competências e atitudes. Importa também 

considerar que a aprendizagem não ocorre apenas nos contextos formais, como a escola 

ou a universidade. Aprender é um processo flexível quanto ao tempo, espaço, conteúdo 

e técnicas, dependente da vontade/motivação do indivíduo para a mudança/adaptação às 
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exigências do meio. Aprendemos em todas as situações da nossa vida, mesmo que a 

aquisição de novos conhecimentos, comportamentos e atitudes sejam realizadas de 

modo informal. E, na maioria dessas situações, estamos a aprender sem sequer termos a 

noção do que esse processo está a decorrer. Desta forma, como não aprendemos apenas 

na infância e em contexto escolar, importa considerar que a aprendizagem em adultos é 

um processo essencial na sociedade atual, marcada pela incerteza, volatilidade e 

constante mudança. 

Deste modo, as aprendizagens alcançadas foram, seguramente, muitas mais do que 

aquelas que serão possível abordar e mencionar, dado que um basto leque das mesmas 

se encontram retraídas no subconsciente, no entanto possuem um papel relevante na 

utilidade em abordagens das demais experiências no contexto escolar e fora do mesmo. 

Assim, o percurso de estágio desenvolveu-se em função de três competências essenciais 

– Planeamento, Realização e Avaliação, manifestando em todas um comportamento 

ético-profissional apropriado ao desempenho das tarefas do âmbito escolar. Estas 

competências não se resumem apenas aos conhecimentos contraídos pelo contato real 

com todos os inerentes da instituição, mas sim, a uma junção global de toda a interação 

com o processo de aprendizagem/evolução, associado e intimamente ligado ao fruto do 

trabalho árduo desenvolvido.  

Portanto, é de mencionar a distinção de passar por diversas experiências dentro do 

meio escolar da qual detive de presença assídua. Revelando-se como acontecimentos de 

extremo interesse e patenteando-se fundamentais no desenvolvimento da perceção 

enquanto docente, onde recuperei e executei múltiplas tarefas, que se manifestaram 

preponderantes para a manutenção de um ambiente indulgente.  

 

7.2. COMPROMISSO FACE À APRENDIZAGEM DOS 

EDUCANDOS 

Sob diferentes enfoques, conceções e argumentos, a formação docente vem sendo 

abordada nos últimos tempos. As discussões assumem, atualmente, uma conotação 

voltada para a procura do perfil desse profissional que possibilita que os alunos sejam 
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bem-sucedidos em diferentes momentos da escolaridade, no que diz respeito ao 

desenvolvimento dos aspetos cognitivos e sócio emocionais. 

É fato que quanto mais comprometidos com a aprendizagem dos alunos os 

professores estiverem, maior é a oportunidade de essa evolução acontecer. Nesse 

contexto, a formação e o aprimoramento profissional continuado, alvos dessas 

discussões, são considerados fundamentais aos docentes. 

Assim, ao longo da sua trajetória, o docente desenvolve um variado repertório de 

conhecimentos, constrói diferentes saberes a partir da ciência acadêmica, da prática 

pedagógica, do trabalho colaborativo e da aprendizagem entre pares. No entanto, a 

prática, embora muito relevante, por si só não supera o domínio dos conteúdos 

específicos e não oferece, de forma sistematizada e articulada, a base de conhecimento 

que o professor necessita para ensinar. Logo, o entendimento do conteúdo específico 

que se pretende lecionar, estratégias que construam situações de aprendizagem, 

relacionamento interpessoal, mediação e gestão de conflitos são algumas das 

competências primordiais para exercer a função de professor, que envolve não só o 

conteúdo, mas também a compreensão das especificidades das diferentes séries e níveis 

de escolarização, além dos diversos contextos de aprendizagem dos alunos. 

Assim, em relação às aprendizagens dos discentes permanece como recordação o 

completo desconhecido face à predisposição e motivação geral sobre a disciplina de 

Educação Física, perante a turma do grau de 10ºano de escolaridade e a placidez pelas 

referências positivas características das turmas do nível do 12ºano. Contudo, refreei 

sempre ao meu dispor de indicações úteis por parte do Professor Carlos Pires, acerca do 

que seria esperado, assim como, da preparação necessária para o incógnito que seria 

defrontado. Pelo que foi necessário um trabalho árduo desde do primeiro dia de 

formação, tanto para incutir valores e atitudes que fossem de encontro ao benefício dos 

discentes, como também dispor de bases sólidas referentes às modalidades lecionadas, 

com o intuito de melhorar estratégias para abordar diferentes conteúdos, como foi o 

caso das modalidades de Râguebi e Corfebol, que exigiram uma investigação mais 

aprofundada para que não existissem falhas na transmissão de conteúdos. 
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Portanto, o pacto para a obtenção e evolução das diversas competências dos 

aprendizes foi um pressuposto assumido desde o princípio, procurando por em prática 

as prosperes estratégias pedagógicas, proporcionando-lhes as melhores condições de 

aprendizagem para o seu desenvolvimento global. Assim, todo o trabalho realizado 

durante o estágio, desde a sua planificação até à sua realização, foram sempre efetuados 

a partir das dificuldades apresentadas pelos educandos com a intenção de lhes facultar 

situações de aprendizagem adaptadas ao seu nível de desempenho. Existiu sempre uma 

procura incessante por um maior cuidado na preparação e na aquisição do ensino, sendo 

os discentes e o seu desempenho o reflexo de todo o trabalho desenvolvido. 

No início de cada UD era frequente a implementação de questões, face às 

apresentações orais das modalidades, assim como das visualizações de vídeos alusivos 

ao tema, no sentido de superarem as suas lacunas/dificuldades e encorajando-os para 

uma melhoria do seu desempenho nas tarefas motoras. Contudo, temos a perfeita 

consciência que nos dedicamos em todas as nossas funções como educadores para um 

bom desenvolvimento e uma boa evolução dos alunos, em todos os níveis, procurando 

sempre uma postura correta, objetiva e empenhada.  

Em suma, cito que termino este percurso de consciência tranquila face à 

responsabilidade sobre a aprendizagem dos alunos, dado todo o trabalho desenvolvido e 

a evolução verificada e alcançada. 

 

7.3. DIFICULDADES FUTURAS OU NA FORMAÇÃO 

CONTÍNUA A COLMATAR 

Concluída a formação inicial, acredito que apesar do trabalho árduo desenvolvido e 

de todas as aprendizagens adquiridas, o percurso de formação não termina com esta 

etapa de estágio pedagógico. Assim, compreende-se que este ano transato se deparou 

como uma oferta de experiências educativas limitadas e condicionadas por um basto 

leque de fatores que englobam a realidade da comunidade escolar. 
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Torna-se assim, uma convicção de que o processo de ensino-aprendizagem, se 

encontra em constante mudança. Logo, os conceitos adquiridos ao longo deste período 

de aprendizagem que se revelaram os mais corretos, com o decorrer do tempo e com as 

distintas realidades com que nos deparamos, podem facilmente ser moldados e 

encarados de formas distintas. 

Contudo, a experiência de lecionar a três turmas distintas revelou-se como uma mais 

valia no que respeita a esta questão mencionada, dado que a ligação com um maior 

número de indivíduos me proporcionou uma aquisição de competências diversificada e 

extremamente abrangente. Porém, uma experiência com outros graus de ensino, que não 

apenas o nível de secundário, seria vantajoso, uma vez que dependendo dos cenários 

que poderão ser apresentados num futuro próximo, torna-se necessário deter da 

capacidade de estudo e adaptação não só aos programas de Educação Física dos graus 

de ensino a lecionar, como também, a todas as características do meio em geral e das 

turmas em particular. 

Assim, as dificuldades com que me depararei futuramente e que terei que superar 

com o propósito de melhorar a minha capacidade de ensino, passará certamente pela 

utilização de feedbacks mais individuais, dirigindo a informação de forma clara e 

objetiva, com o intuito de facilitar a compreensão de conteúdos, nunca descurando a 

intenção fulcral, o sucesso na aprendizagem dos educandos. Todavia, de todo este não 

será o único aspeto a melhorar, não desprezando jamais a importância de sucesso em 

todas as dimensões do processo de ensino-aprendizagem, para que haja uma evolução 

continua na formação. 

Em suma, concluo-o este período de estágio, como uma etapa de prestígio excessivo 

no que se refere ao processo de evolução da carreia docente, já que se demonstrou com 

o desígnio de incutir um propósito bastante relevante para o futuro - para todas as 

adversidades, contrariedades e dificuldades apresentadas, investir na procura de uma 

forma de as contornar e ultrapassar. Pois segundo a literatura, mais do que em qualquer 

outra profissão, o primeiro ano de exercício da docência surge como um desafio em que 

cada nova experiência se assume mais como um teste para avaliar a capacidade de 

sobrevivência do que como uma fase indispensável ao processo de desenvolvimento 

profissional. 
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7.4. PRÁTICA PEDAGÓGICA SUPERVISIONADA 

Piéron (1996) defende que não nos podemos limitar unicamente ao acaso das 

situações vividas na vida e na aula, apesar do valor da opinião dos orientadores e 

supervisores devotados e competentes, para adquirir uma grande variedade de 

estratégias e de habilidade de ensino. Portanto, é de mencionar que o período de estágio 

pedagógico, contribuiu para aprimorar e melhorar o leque de competências enquanto 

futura docente. A criação de boas relações de trabalho, possibilitou desenvolver diversas 

estratégias e atividades de ensino, contribuindo para o enriquecimento a nível das 

capacidades desenvolvidas e do conhecimento adquirido.  

Entretanto, é perfeitamente normal que no decorrer deste percurso, fossem surgindo 

barreiras na aquisição e melhoramento das diferentes competências dos discentes, o que 

consequentemente levou a que detivesse de direcionar o conhecimento para os 

conteúdos disciplinares em que as adversidades sobressaiam. Assim, foi notório o 

crescimento e a evolução enquanto docente, através da aprendizagem e do consequente 

ultrapassar de obstáculos, o que superou as expetativas criadas. No entanto, é 

indispensável referir que durante todo este processo, foi indispensável o 

acompanhamento perseverante do orientador da instituição, que subsidiou o progresso 

crescente a nível profissional e pessoal, aumentando a experiência conquistada.  

Outro aspeto a aludir, foi a preocupação existente em assistir regularmente às 

sessões efetivadas pelos colegas de estágio, o que não se revelou mútuo por parte dos 

mesmos. Porém, foi uma decisão acertada dado todo o contributo que foi adquirido 

através das observações, que permitiram a formação de perspetivas e opiniões que 

consentiram numa evolução e num crescimento na formação conseguida.  

 

7.5. EXPERIÊNCIA PESSOAL E PROFISSIONAL 

O EP é sem perplexidade um período de imensurável e intenso trabalho e sacrifício, 

sempre com agitação intensa como forma de acompanhamento, o que por sua vez nos 



UNIVERSIDADE DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO                                                                                                                                            
MESTRADO EM ENSINO DA EDUCAÇÃO FÍSICA NOS ENSINOS BÁSICO E SECUNDÁRIO  

 
NOV - 2018 

  

 

 - 66 - 

retira da zona de conforto e nos obriga a ultrapassar experiências e a adquirir requisitos 

necessários para o desenvolver da nossa formação.  

Após terminada esta etapa que se manifestou bastante enriquecedora, árdua e em 

simultâneo imensamente compensadora, é com um privilégio inexplicável que descrevo 

toda esta aventura vivida, sendo impossível descrever todos os pontos magníficos e 

desaprazíveis que advieram. Assim, não só este último ano, mas como todo o percurso 

académico foram colmatados com um esforço intenso, assim como dedicação e 

determinação excessiva, ultrapassando inúmeros obstáculos e derrubando dificuldades, 

o que me fez crescer como ser humano, tornando-se mais forte e mais capaz de encarar 

todos os desafios com uma determinação e positivismos inigualáveis.  

Contudo, detenho da perfeita noção de que este percurso me fez aprender mais do 

que aquilo que fui capaz de ensinar e transmitir, todavia os receios sentidos inicialmente 

foram retificados em expectativas concretizadas. Hoje, realço que o receio mais 

iminente era direcionado a possíveis falhas passiveis de serem cometidas, perante o que 

seria suposto realizar, o que me fez querer ser a melhor naquilo que executava, 

esforçando-me dia após dia para atingir o meu sucesso e o daqueles que me rodeavam.  

Posto isto, este período de formação manifestou-se salutífero, na medida em que me 

fez crescer a nível profissional e pessoal, dado todas as tarefas propostas que realizei, 

cumprindo com as funções de docente, colocando à prova as minhas capacidades e 

fragilidades, pretendendo alcançar estratégias eficientes para as ultrapassar, de forma 

triunfante e alcançar com sucesso o topo da formação pretendido, cumprindo com as 

obrigações necessárias. Assim, o fim deste ciclo significa o início de outro e é deste 

forma que recai o pensamento e que encaro a vinda de uma nova fase cada vez mais 

rigorosa e com maior responsabilidade.  

Deste modo, afirmo com afinco que esta experiência reforçou ainda mais o gosto 

pela docência, sendo que retenho sentimentos extremos de uma nostalgia tremenda face 

a tudo o que adveio, encarando como experiências e vivências imprescindíveis, 

tornando este um período de referência a nível profissional, por tudo o que foi 

assimilado. Apesar do desenvolvimento profissional que esta etapa acarreta, a 

experiência prática de ensino é a fração mais marcante e enriquecedora deste percurso, 
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englobando todo o trabalho de conceção e planeamento, tal como a elaboração dos 

documentos essenciais, proporcionando uma bagagem de conhecimento práticos e reais 

que se manifestará bastante profícuo no futuro. Outro aspeto a referir, são as 

experiências ao nível da organização de eventos, da prática de treino no DE e a presença 

nas atividades escolares que constituem, de igual modo, uma grande fonte de saberes e 

de traquejos.  

Em síntese, é ainda de relatar que apesar de todo o conhecimento alcançado na 

vertente profissional e pessoal, foi ainda possível adquirir um basto conjunto de livros e 

documentos fundamentais, possibilitando assim, ampliar a plataforma de conhecimentos 

que me irá auxiliar numa carreira futura.  

 

8. APERFEIÇOAMENTO E SUGESTÕES 

Todo este processo de formação, acarreta imenso trabalho, vários desafios e 

dificuldades que necessitam de ser encaradas e superadas. Existem situações 

imprevisíveis que nos requerem exigências de adaptação elevadas, face a outras 

profissões, não desprezado as mesmas. Tal acontece no que respeita à organização das 

atividades extracurriculares, à preparação de sessões, à participação em reuniões, ao 

envolvimento nos problemas administrativos da escola, entre outros (Cunha, 2008).  

A inexistência de experiência, levou a que o receio e a incerteza fossem o cenário 

pintado face à primeira impressão criada. Ainda existe a recordação do esforço 

requerido para não transparecer o nervosismo e ansiedade sentidos na primeira sessão 

lecionada. Contudo, o patamar era exigente e as expetativas criadas eram elevadas, pela 

qual detive sempre o critério de estar à altura, colmatando todos os fatores externos com 

discernimento. Assim, torna-se substancial referenciar que os conhecimentos 

conquistados no processo académico, que foram sendo sistematizados tanto com a 

licenciatura como com o grau de mestrado, revelaram-se fulcrais para o defrontar desta 

etapa. Deste modo, juntamente com os saberes já consolidados que transportava, todo o 

trabalho desenvolvido, auxiliou a ultrapassar a insegurança inicial, facilitando a escolha 

de estratégias face à intervenção pedagógica e profissional. 
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Por outro lado, o relacionamento com a comunidade educativa era um ponto 

substancial nesta experiência, refiro assim as relações professor-estagiário e estagiário-

discentes, pois detinha de existir a perceção dos comportamentos e das atitudes 

desenvolvidas ajustadas às faixas etárias em questão, assim como ao seu grau de 

maturidade. Consequentemente, com desígnio de suprir estas advertências, a presença 

assídua na instituição revelou-se como uma ferramenta insubstituível na medida em que 

se manifesta como ponto de partida para a criação de ligações profissionais crescentes e 

lucrativas. 

Deste modo, a intervenção pedagógica desenvolvida revelou-se como o ponto mais 

interessante da formação para a docência, pois representou um desafio em todo o seu 

decorrer. As inúmeras dificuldades encontradas, foram sendo colmatadas com o auxílio 

preponderante do orientador Carlos Pires, que se manifestou significativamente positivo 

para a interveniência didática implementada. Outro fator proeminente foi a reflexão 

meditada de todas as sessões, com o máximo sentido critico e eficiência na detenção de 

lacunas, com o objetivo de refletir acerca do aperfeiçoamento de cada técnica, assim 

como de cada estratégia de ensino. Por outro lado, outra dimensão influente para o 

desenvolvimento crescente da minha “performance”, refere-se ao conhecimento prévio 

das condições espaciais, materiais e de recursos disponíveis, que coadjuvaram a 

prevenir situações que poderiam comprometer o sucesso alcançado. 

Em vista disso, este período de estágio proporcionou-me uma aprendizagem infinita 

de experiências construtivas e gratificantes, dado que tirei sempre ensinamentos tanto 

dos aspetos positivos como negativos que ocorreram. Nesse sentido, pretendo através 

das reflexões e conclusões retiradas deste percurso, mencionar algumas sugestões e 

propostas de modo a aperfeiçoar o processo de ensino-aprendizagem.  

Assim, na minha opinião, todas as modalidades coletivas abordadas devem ser 

lecionadas tendo em conta os princípios de jogo e não implementar um ensino centrado 

na componente dos gestos técnicos, tal como foi instruído durante todo o estágio 

pedagógico. Ou seja, os gestos técnicos devem ser ensinados, mas em contexto de jogo 

e não de forma descontextualizada devendo, portanto, os feedbacks serem direcionados 

tanto em aspetos coletivos como individuais, dado que se trata de modalidades 

coletivas, sendo o todo mais que a soma das partes. 
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Em contrapartida, deve ser mantido todo o rigor que foi utilizado durante este 

período no que se baseia no cumprimento de regras temporais, com o pressuposto de 

incutir hábitos regulares de obediência, que posteriormente terão consequências em 

atividades futuras tanto dos discentes com do estagiário em si. Logo, estes 

automatismos devem ser implementados desde cedo nos níveis de ensino, para que 

proliferem já numa fase de secundário, o que aconteceu com as turmas do grau de 

12ºano, mas, porém, com a turma do nível de 10º, foi extremamente necessário este 

rigor, dada a inexistência dos mesmos. 

No que se refere à lecionação, à parte fundamental desta fase, o controlo e o contato 

visual dos educandos nunca deve ser perdido, tanto a nível da execução dos exercícios 

como fora das tarefas práticas, para que não exista a carência de autodomínio da 

globalidade da turma. Relativamente à aplicação de exercícios, estes devem ser 

maioritariamente de carácter lúdico, devido à variante motivacional que implicam e 

devem proporcionar uma intensidade média/alta, pois os alunos mantém-se mais 

concentrados e empenhados, ao contrário da aplicação de exercícios “técnicos”; e se 

possível executar sempre aquecimentos específicos com componente lúdica, dado que 

assim o tempo útil acaba por ser transferido para tempo de atividade motora 

particularizada, o que beneficia a sessão. Todavia, a atenção redobrada ao cumprimento 

de regras de segurança é um item que nunca pode ser descurado.  

De outro modo, é extremamente importante que procuremos sempre dotar os alunos 

do maior conhecimento possível relativamente a todas as modalidades abordadas, 

relativamente ao fator histórico e às regras de jogo, para que este possa e saiba aplicar 

os seus conhecimentos e ao mesmo tempo sensibilizar todos os indivíduos para o 

respeito pelas decisões dos árbitros/colegas. Relativamente ao feedback, outra estratégia 

que julgo merecer um aperfeiçoamento, diz respeito ao alvo de instrução, para que este 

seja corretamente dirigido e o mais específico exequível, para que o discente detenha da 

noção das indicações e preste uma maior atenção às mesmas. Os feedbacks deverão 

ainda ser dados com mais qualidade, frequência, pertinência e com mais ciclos de 

feedbacks (FB – Observa – FB), o que nem sempre foi conseguido pela limitação em 

termos de observação, devido a alguma falta de experiência, porém será algo a melhorar 

futuramente. 
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Outro aspeto a ser tido em conta é o nível de exigência e vigor no cumprimento das 

tarefas e regras que deve ser cumprido, no entanto não devemos esquecer a importância 

do nível de afetividade que também deve ser criado mesmo que com barreiras 

existentes, para que seja promovida a liderança reconhecida e não a imposta. Foi através 

deste ideal que o contato e o controlo das turmas em questão foi conseguido e facilitado 

com a fração temporal decorrente. 

Em sinopse, dado que as estratégias implementadas se patentearam persuasivas e 

prolíficas, devem ser mantidas e se possível aperfeiçoadas, estudadas e examinadas em 

outras populações alvo. 
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CONCLUSÃO 

O Estágio Pedagógico, proposto pela Universidade de Trás-os-Montes e Alto 

Douro, visa formar professores profissionais que no futuro sejam promotores de um 

ensino de qualidade, demonstrando-se como uma experiência única e confidenciando-se 

como uma ferramenta indispensável na formação e no processo de evolução enquanto 

docente e ser humano. Deste modo, a capacidade reflexiva desenvolvida durante todo 

este processo de estágio possibilitou-me relacionar a teoria com a prática, questionar e 

absorver informações pertinentes e fundamentais.  

Deste modo, a manutenção de um ambiente positivo no decorrer de uma sessão, 

permite uma conveniente situação de ensino-aprendizagem, sendo um dos maiores 

desafios na carreira docente. Assim, a posição de Professora Estagiária, revela-se como 

um desafio ainda maior, pelo facto de estar envolvida pela primeira vez com a realidade 

escolar, como também pela circunstância de estar sujeita a um processo avaliativo. No 

entanto, todo este processo se patenteou como uma experiência muito gratificante, onde 

me senti completamente incluída e realizada, onde cresci e evolui imenso em todos os 

aspetos. 

Outra observância a ser mencionada refere-se com a forma como o processo de 

estágio é orientado pela Universidade, ou seja, o aluno estagiário insere-se na 

comunidade escolar sem deter de qualquer conhecimento acerca do meio, assim como 

das situações que o esperam e ainda das adversidades que lhe serão impostas por todo 

um círculo que o rodeia. Deste modo, no meu ponto de vista, seria benéfico durante o 

percurso académico existir uma maior intervenção no meio escolar, adquirindo 

experiências e valências para implementar no futuro ano de estágio. Relativamente ao 

período de estágio propriamente dito, a Universidade deveria acompanhar e seguir o 

percurso do aluno estagiário, com mais proximidade e atenção, de forma a poder avaliar 

e auxiliar no seu processo evolutivo. 

Em suma, é de referir que toda a persistência prática e reflexão pedagógica 

constituíram um fator essencial no meu processo de formação e evolução, tendo um 

papel fundamental no meu desenvolvimento profissional e pessoal. Neste âmbito, as 
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diversas experiências formativas, efeito de uma supervisão pedagógica contínua, 

cooperaram para o aumento de um clima construtivo de trabalho, contemplando não só́ 

um apoio incessante na identificação de dificuldades e suporte face aos impasses, como 

também desenvolveu um estímulo referente à autonomia, autoconhecimento e reflexão. 

O ser profissional não é atingir o estatuo de uma determinada posição, mas é inscrever-

se numa dinâmica sempre inacabada, remetendo que a formação do professor jamais 

estará inacabada (Pacheco e Flores, 1999). 
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Figura 1 - Planificação Anual de Atividades. 
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Figura 2 – Unidade Didática (UD). 

 

 
Figura 3 – Grelha de Estruturação de Conteúdos. 
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Figura 4 – Plano de Aula (PA).  
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Figura 5 - Modelo Ficha de Registo de Presenças (1ºPeríodo). 
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Figura 6 – Modelo Ficha de Registo Sócio Afetivo (1ºPeríodo). 
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Figura 7 - Modelo Ficha de Registo Psicomotor. 
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Figura 8 - Modelo Ficha de Avaliação Diagnóstica. 
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Figura 9 - Modelo Ficha de Avaliação Prática. 
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Figura 10 - Modelo de Grelha de Avaliação Sumativa. 
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Figura 11 - Modelo de Grelha de Avaliação Final. 
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Figura 12 - Modelo Ficha de Autoavaliação.  



UNIVERSIDADE DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO                                                                                                                                            
MESTRADO EM ENSINO DA EDUCAÇÃO FÍSICA NOS ENSINOS BÁSICO E SECUNDÁRIO  

 
NOV - 2018 

  

 

 - 91 - 

  

  

Figura 13 - Modelo Ficha Individual do Aluno. 
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Figura 14 - Modelos Fichas de Observação de Aulas. 
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