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Resumo 
 

O presente relatório tem como objetivo descrever todas as atividades 

realizadas ao longo do Estágio Pedagógico realizado no Colégio da Via-Sacra, 

em Viseu, no ano letivo de 2017/2018, sob a supervisão Do Professor Orientador 

Ricardo Andrade e pela Orientadora da Universidade Isabel Gomes. 

No sentido de desenvolver uma melhor leitura e compreensão, o relatório 

está organizado em cinco capítulos na parte fundamental, seguindo uma 

sequência lógica, sistematizada e contextualizada com o processo de ensino-

aprendizagem.  

O primeiro capítulo contempla o enquadramento biográfico onde está 

inserido o enquadramento pessoal e as expetativas iniciais do estágio, 

descrevendo os aspetos pessoais como a escolha do curso, da escola e o que 

esperamos do estágio e da atividade enquanto docente.  

Em relação ao capítulo seguinte, este faz referência ao enquadramento 

institucional, com o intuito de percebermos o contexto de estágio relativamente 

à escola, ao departamento de Educação Física, às turmas e ao respetivo estudo 

de turma.  

Por sua vez, o terceiro é a parte essencial do estágio, onde descreve todo 

o trabalho realizado nas turmas. Neste ponto destaca-se as análises reflexivas 

sobre a prática pedagógica ao nível do planeamento, realização e avaliação, as 

dificuldades sentidas e a forma de resolução.  

Relativamente ao penúltimo capítulo, este refere-se às atividades 

desenvolvidas pelo departamento de Educação Física, onde o professor 

estagiário participou ativamente nas tarefas que lhe eram impostas, efetuando 

uma reflexão crítica sobre todo o processo.  

O último capítulo, reflexão crítica do estágio, é um balanço de todo o ano 

de estágio, fazendo referência aos aspetos bons e menos bons e de que forma 

contribuíram para a aquisição de competências para o futuro.  

Palavras chave: Educação Física, Prática Reflexiva, Ensino-

Aprendizagem, Estágio Pedagógico 
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Abstrat 

 

The purpose of this report is to describe all the activities carried out during 

the Pedagogical Internship performed at the Colégio da Via-Sacra in Viseu, in the 

in the 2017/2018 school year, under the supervision of Professor Ricardo 

Andrade and the Advisor of the University Isabel Gomes  

In order to develop a better reading and understanding, the report is 

organized in five chapters in the fundamental part, following a logical sequence, 

systematized and contextualized with the teaching-learning process. 

The first chapter contemplates the biographical framework where the 

personal framework and the initial expectations of the internship are inserted, 

describing the personal aspects such as the choice of the course, the school and 

what we expect from the internship and the activity as a teacher. 

In relation to the next chapter, this one refers to the institutional framework, 

with the intention of perceiving the context of internship relatively to the school, 

the Physical Education Department, the classes and the own class study. 

In turn, the third chapter is the essential part of the internship, where is 

describes all the work done in the classes. In this point the reflexive analyzes on 

the pedagogical practice in the planning, realization and evaluation level, the 

difficulties felt and the form of resolution. 

Regarding the penultimate chapter, this refers to the activities developed 

by the Department of Physical Education, where the trainee teacher participated 

actively in the tasks that were imposed, making a critical reflection on the whole 

process. 

The last chapter, critical reflection of the internship, is a balance of the 

entire internship year, referring to the good and less good aspects and how they 

contributed to the acquisition of skills for the future. 

Key-words: Physical Education, Reflexive Practice, Teaching-Learning, 

Pedagogical Internship 
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Introdução  
 

O presente documento consiste num relatório final de estágio abordando uma 

reflexão e análise do estágio pedagógico integrado no 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) com o objetivo da obtenção do Grau de Mestre. 

Desta forma, o estágio pedagógico foi realizado na escola Colégio da Via-Sacra 

em Viseu, no ano letivo de 2017/2018, contando como supervisora a Professora 

Doutora Isabel Gomes e como professor orientador o Professor Ricardo Andrade. 

Sendo assim, fiquei responsável durante a minha Prática de Ensino Supervisionada 

(PES) pela Turma B do 6º ano e a turma D do 9º ano de escolaridade, ambas 

orientadas pelo Professor Cooperante Ricardo Andrade. 

O objetivo do Estágio Supervisionado é proporcionar a aplicação prática dos 

conhecimentos, o início da atividade profissional, partilhar saberes com os colegas de 

profissão que enriqueça o processo de ensino-aprendizagem. Este processo é 

completo pela orientação do professor cooperante que através da experiência e do 

conhecimento nos ajuda a solucionar os problemas encontrados nesta fase importante 

de transformação de aluna/estagiária em professor. Perante isto, o estágio 

pedagógico é de uma enorme interação entre o professor cooperante e o estagiário. 

Como complemento ao estágio pedagógico, tive oportunidade de vivenciar 

algumas atividades desenvolvidas pelo núcleo de professores de Educação Física 

como o atleta completo, sarau desportivo, torneio interturmas e corta mato. O desporto 

escolar também fez parte da minha formação, tendo sido ajudante nas modalidades 

de futebol e voleibol, atividades extracurriculares predestinadas do professor 

cooperante. 

Todo este processo foi um momento de reflexão sobre todos os aspetos 

relacionados com o professor-escola e sobre a minha prática no estágio através da 

observação e balanço da mesma que me ajudou para o crescimento e 

desenvolvimento enquanto futura docente sempre num ciclo de planeamento, 

execução, análise, erro, reformulação e aprendizagem. 
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O “ser professor” tem sido visto em algumas partes do mundo como uma 

profissão desvalorizada, onde têm apenas que debitar a matéria aos alunos, fazer 

uma avaliação e no final dar uma classificação. Mas ser professor é muito mais do 

que isso, é a transmissão de valores e boas práticas, é lecionar as aulas de acordo 

com o nível da turma e dos alunos em individual, por isso mesmo, ser professor tem 

tanto de maravilhoso e extraordinário como de difícil e perturbador.  

Qualquer professor tem um contato muito forte com os alunos, que é difícil de 

ter em qualquer outra profissão, existe uma constante interação de ambas as partes 

em termos de práticas pedagógicas, estratégias de ensino e aprendizagem, na 

comunicação e no exercício de autoridade. Esta forte interação permite ao professor 

conhecer o aluno/a turma de modo a que exista um compromisso entre as exigências 

da tarefa, as necessidades do grupo e as emoções do individuo. 

Um dos objetivos fundamentais do professor é que as crianças aprendam a 

pensar e só depois fazer, e não fazerem de forma automática sem pensarem no 

porquê das coisas. Para isso, é importante que o professor esteja em constante 

aprendizagem para inovar no seu ensino, para desenvolver outros estímulos aos 

alunos e não fazerem sempre a mesma coisa, obrigar a que estes pensem antes de 

executar.  

Este relatório expõe todas as minhas tarefas realizadas, apresentando também 

reflexões críticas durante esta minha caminhada. 

Assim, este relatório está estruturado em: enquadramento biográfico, 

enquadramento institucional, prática ensino supervisionada, atividades realizadas 

pelo departamento de Educação Física e reflexão crítica do estágio.  

 

“Educar verdadeiramente não é ensinar factos novos ou enumerar fórmulas 

prontas, mas sim preparar a mente para pensar” 

Albert Einstein  
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1. Enquadramento Pessoal 
 

“Nunca desista dos seus sonhos. Por mais que os outros digam NÃO, lembre-se: 

apenas você é dono dos seus sonhos e autor da sua própria história. Cabe a você 

torná-lo realidade, acredite. O que tiver de ser será…” 

Gabriel Moretti 

 

Desde os meus precoces seis anos, na minha festa de finalista, que surgiu a 

ideia de ser professora com uma frase memorável para mim e para toda a família:” 

Olá eu sou a Sofia e sou muito trabalhadora e quando for grande quero ser 

professora”. Nesta fase, era uma criança muito irrequieta, que gostava de mexer em 

tudo, aprender como as coisas funcionavam, chegar a casa e “ensinar os meus pais” 

tudo o que tinha aprendido.  

Numa idade mais avançada, no ensino básico, aprofundou-se a paixão pelo 

desporto em geral, praticando todas as modalidades que a escola me proporcionava, 

desde os coletivos aos individuais. Mas havia um desporto mais apaixonante que era 

o futebol, e desde os quatorze anos que sou atleta federada nesta modalidade. Mas 

tudo ficou mais claro pelo meu gosto nas aulas de Educação Física, a forma como a 

aula se desenvolvia, a envolvência que havia entre professores e alunos, e 

principalmente, a relação que existia entre o ensino e o desporto. 

No ano de 2013 consegui concretizar um dos meus sonhos ao ingressar na 

UTAD para a licenciatura de Ciências do Desporto. Durante estes 3 anos vivi 

experiências únicas e adquiri novos conhecimentos, tanto teóricos como práticos que 

certamente me irão ajudar como docente. Mas foi a prática, o lecionar as aulas para 

os restantes alunos que despertou ainda mais o meu interesse por ensinar os outros. 

O último ano de licenciatura foi talvez o ano chave para a tomada de decisão 

relativamente ao meu futuro, continuar a estudar tirando o grau mestre de Professor 

de Educação Física nos Ensinos Básico e Secundário. Nos dois anos de mestrado 

senti-me completamente motivada para tudo, pesquisando vários assuntos no que 

dizia respeito ao ensino dos jovens, e de como a minha lecionação poderia ser 

aperfeiçoada e quais as melhores estratégias a serem utilizadas.  
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O Estágio Pedagógico é o ponto de viragem do “ser aluno” para o “ser 

professor”, onde as responsabilidades aumentam, principalmente por sermos um dos 

responsáveis da formação enquanto alunos e Homens. Este é o momento mais alto 

na formação de qualquer aluno, dando início à prática da atividade como professor. 

No início desta fase tivemos de escolher a escola onde iriamos lecionar as aulas e o 

professor orientador dessa mesma escola.  

No que diz respeito à minha escolha (Colégio da Via-Sacra), um dos principais 

fatores foi estar situada na cidade de Viseu, cidade onde vivia e que me tinha 

apaixonado, pela diversidade de atividades, pelas zonas verde, e por ser uma cidade 

em ascensão. Outro fator, igualmente importante, foi a escola onde eu cresci durante 

cinco anos, onde me marcaram desde os professores aos funcionários, onde senti 

que ali fui feliz e que todos eles assinalaram a minha formação pela positiva. 

Paralelamente a isto, poderia trabalhar ao ser treinadora de futebol nessa mesma 

cidade e no clube onde estagiei no último ano da licenciatura. 

Antes de ingressar no ano letivo, fui falar com o diretor da escola, perguntando 

se haveria possibilidade de estagiar lá como professora de Educação Física. A 

resposta foi bastante positiva, acolhendo-me logo DE início e colocando-se à 

predisposição para o que eu precisasse, e aqui, foi onde fiquei a saber quem seria o 

meu orientador, quais as minhas turmas e o respetivo horário. 

No meu primeiro dia, fui apresentada às duas turmas como sendo professora 

estagiária, conhecendo os alunos que ficariam na minha história e fariam parte da 

minha formação. Após estas primeiras aulas, reuni-me com o orientador, onde ele me 

facultou o planeamento anual das modalidades que iriam ser abordadas em cada 

semestre, assim como as atividades no núcleo de Professores de Educação Física 

para eu começar a planear as Unidades Didáticas e os respetivos planos de aula. 

Todo este processo foi uma mais valia, uma grande experiência com grande 

impacto a nível pessoal e profissional, permitindo presenciar situações novas todos 

os dias, onde tive de arranjar maneira de as controlar no momento exato. Todos os 

momentos vividos (bons e maus) fizeram-me aprender e crescer como futura docente, 

e, certamente serão recordados como exemplos para a vida futura, assim como todos 

os laços criados. 
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1.1. Expetativas iniciais 
 

No final do primeiro ano de mestrado as expetativas eram enormes bem como 

a motivação para o estágio pedagógico, uma vez que seria o momento onde iria 

colocar em prática todo o conhecimento num contexto real, a lecionação das aulas. 

Este era o momento em que poderia ver diferentes formas de trabalho, adquirir novos 

conhecimentos e competências, e principalmente sentir o que era “ser professor”. 

Desde o início que sabia da complexidade deste processo, por isso no início do 

ano letivo havia um enorme entusiasmo, juntamente com ansiedade e receio, pois iria 

enfrentar alguns problemas inesperados e teria de resolvê-los consoante o contexto. 

Contudo os conhecimentos trazidos da licenciatura e mestrado, a experiência de dar 

aulas aos restantes alunos e a profissão de treinadora seria uma boa bagagem para 

conseguir contornar as adversidades e transformar os erros em aprendizagens. 

Primeiramente, as expetativas passariam por adquirir e fomentar competências 

na área do ensino da Educação Física, vivenciar a realidade de uma escola enquanto 

professor e aprender com os erros para que futuramente, conseguisse intervir de 

forma mais eficaz em todos os problemas encontrados. 

Relativamente ao núcleo de estágio seria composto unicamente por mim, o que 

causou alguma inquietação, pois não poderia ter o feedback dos restantes estagiários 

e não conseguiria partilhar algumas dúvidas ou acontecimentos das aulas diariamente 

e presencialmente. No entanto teve aspetos positivos, tive de trabalhar muito mais, 

com maior responsabilidade e autonomia, dei mais aulas onde me expus mais ao erro, 

mas também com maior aprendizagem. 

As expetativas iniciais do professor orientador eram boas, sabia da grande 

experiência que ele tinha nesta área e da transmissão de conhecimentos que me 

poderia dar. No que diz respeito aos alunos, era expetável que no início haveria uma 

relação de maior distância, maior rigor que, ao longo do ano, iria surgir uma ligação 

mais forte, com igual respeito, obediência e dedicação com os alunos.  

No final de todo este processo queria ter um sentimento de dever cumprindo, 

conseguindo transmitir todo o meu conhecimento, proporcionando aos alunos um 

processo de aprendizagem de excelência.  
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2. Enquadramento Institucional 
 

Fundado em 1908 pelo Reverendo Cónego António Barreiros, o Colégio da Via-

Sacra foi erigido no desígnio de acolher jovens advindos de variadas terras da região 

beirã para cursarem o liceu na cidade de Viseu. Esta escola encontra-se circundada 

de diversos edifícios de interesse público e educativo como: o parque do Fontelo, a 

Casa de Saúde, o Hospital, a Universidade Católica e alguns jardins de infância e 

escolas de outros ciclos.  

Atualmente é uma escola primária e básica, contando com nove anos de 

ensino, vinte e sete turmas e cerca de oitocentos alunos nos diversos ciclos.  

O segundo e terceiro ciclo encontram-se instalados num edifício antigo, 

remodelado e acolhedor, de proporções convenientes, constituído por dependências 

diversas: vinte e duas salas de aula, dois laboratórios, uma sala de informática, uma 

de Educação Musical, uma sala de Educação Visual e Tecnológica, uma biblioteca, 

uma ludoteca, uma capela; o gabinete do Diretor, a Direção Pedagógica, o gabinete 

de psicologia, a sala de diretores de turma e a sala de professores; a secretaria, a 

papelaria, o bar e uma cantina com cozinha. 

Em relação às condições materiais e espaciais para a prática de Educação 

Física, a escola possui um gimnodesportivo moderno e adequadamente equipado, 

com 4 balneários, uma arrecadação e ainda casas-de-banho no pavilhão. Conta ainda 

com dois campos exteriores dotados de quatro tabelas e quatro balizas, um ginásio e 

todo o material disponível para a prática de diversas modalidades. Nas proximidades, 

o parque do Fontelo também é utilizado pela escola para a prática de orientação, 

atletismo, na pista do estádio municipal, e ainda dois campos de areia, um de futebol 

e outro de voleibol.  

O Colégio da Via-Sacra, como Escola Católica, propõe uma educação inspirada 

nos princípios e valores cristãos. A sua finalidade é a formação integral dos alunos em 

todas as suas dimensões, designadamente intelectual, física, sócio relacional, 

estética, moral, espiritual e religiosa. Tem sido considerado uma das melhores escolas 

a nível nacional, com resultados muito positivos nos exames. 
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2.1. Departamento de Educação Física 
 

O Departamento de Educação Física é constituído por quatro professores, 

todos eles efetivos na escola e com uma vasta experiência nesta área e 

particularmente em diversos desportos onde já foram atletas federados, fazendo parte 

do desporto escolar existente na escola. Apesar de possuírem um documento próprio 

com os conteúdos e objetivos a abordar em cada ano de escolaridade e período, 

cumpre com o Programa Nacional de Educação Física (PNEF). 

Este departamento é caraterizado pela sua organização e partilha entre 

colegas, prevalecendo o bom ambiente e conhecimentos teórico-prático para melhorar 

o processo de ensino-aprendizagem.  

No que diz respeito aos critérios de avaliação, existe um documento único e 

próprio para todos os professores, onde define para cada ano escolar critérios de êxito 

para os níveis classificativos do ensino básico. Este processo permite que todos os 

alunos sejam avaliados de igual forma e ajuda os professores a serem os mais justos 

possível. 

Para além destes documentos, o departamento possui um regulamento interno, 

um inventário do material desportivo disponível, as atas das reuniões realizadas, 

planificações das Unidades Didáticas e, ainda, o planeamento anual das modalidades.  

 

2.2. As turmas 
 

Segundo Vygotsky (2003) todo o conhecimento tem a necessidade de ser 

mediado, situação que torna o papel do ensino e do professor mais ativo. O ensino 

deve antecipar-se ao que o aluno ainda não sabe nem é capaz de aprender. Deste 

modo, é essencial o conhecimento dos alunos e da turma em geral, para melhorar o 

processo de ensino, permitindo ao professor uma melhor intervenção tendo em conta 

as caraterísticas e necessidades dos alunos.  

Num primeiro contato com o professor orientador, deu-me a escolher duas 

turmas das três que iam ficar ao encargo dele, sendo que a do sexto ano tinha 
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obrigatoriamente de ficar (estagiar em turmas de diferentes ciclos) e a decisão ficaria 

entre o oitavo e o nono ano. Acabei por escolher este último, pelas idades serem mais 

afastadas e ter diferentes experiências com níveis de maturidade completamente 

distintos. 

Nessa mesma reunião definiu-se que a estagiária iria atuar desde a primeira 

aula como titular, desenvolvendo todos os processos inerentes, como o planeamento, 

o processo de ensino-aprendizagem (execução) e a avaliação. 

A turma do 6ºB é composta por vinte e cinco alunos, treze do sexo masculino 

e doze do género feminino. Os alunos têm idades compreendidas entre os dez e os 

onze anos, não havendo nenhum aluno com necessidades educativas especiais, nem 

com reprovações. A turma do 9ºD é constituída por quinze alunos do sexo masculino 

e onze do género feminino, perfazendo um total de vinte e seis alunos, com idades 

compreendidas entre os treze e os quinze anos. Nesta turma não existe nenhum aluno 

com necessidades educativas especiais, no entanto um aluno reprovou um ano. 

Todos estes alunos residem na cidade de Viseu, à exceção de um que mora em 

Tondela, cerca de trinta quilómetros de distância.   

 

2.3. Estudo de Turma 
 

Como sabemos, existe uma constante relação professor-aluno, verificando-se 

em muitos dos casos um dos fatores essenciais no processo de aprendizagem e 

sucesso dos alunos na vida escolar. Nesse sentido, é importante haver um 

conhecimento específico dos alunos nos três níveis influenciadores (cognitivo, sócio 

afetivo e psicomotor) e generalizado da sua vida fora da escola, desenvolvendo o seu 

rendimento escolar através das estratégias mais adequadas.  

Com isto, o estudo de turma é uma ferramenta essencial para o professor de 

Educação Física no que diz respeito ao auxílio da planificação e à intervenção das 

aulas em termos gerais e específicos, uma vez que aborda questões familiares, de 

saúde, pessoais, sociais e desportivas. Da mesma forma, esta informação é útil para 

criar estratégias adequadas à turma para um maior sucesso em todo o processo 

(Zenhas, 2006). Igualmente, através do estudo sociométrico, conseguimos perceber 
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a relação que existe entre os pares da turma, quem são os mais próximos e de quem 

não são tão próximos.  

Através da análise destes importantes e relevantes dados, será possível ao 

professor averiguar as melhores estratégias a utilizar nas suas aulas, sempre com o 

objetivo de maximizar a aprendizagem de cada aluno.  

Este estudo teve como população alvo a turma da escola básica Colégio da 

Via-Sacra, situada no centro de Viseu, constituída por vinte e seis alunos, dos quais 

onze raparigas e quinze rapazes. Todo este processo iniciou-se no dia 13 de Outubro 

de 2017 com uma breve explicação e preenchimento da ficha de caraterização 

individual (em anexo). Para os testes de aptidão física, os dados foram recolhidos a 

10 de Outubro desse mesmo ano, com a aplicação de baterias de testes FIT ESCOA 

e na avaliação de algumas medidas antropométricas. 

De uma forma geral, a turma é tranquila e relativamente normal. Contudo 

existem diferenças nos níveis de aptidão física, gosto pela disciplina e algumas 

relações menos favoráveis.  

Numa caraterização geral da turma, verifica-se um número considerável de 

alunos, vinte e seis, o que pode condicionar a planificação das aulas, evitando alunos 

fora da tarefa e maximizando o tempo útil de prática para cada aluno.  

Em termos de género, a turma é homogénea, tendo apenas mais quatro 

rapazes do que raparigas, o que não causou nenhum momento de rejeição por parte 

dos rapazes. No entanto, em todas as aulas tive o cuidado de evitar qualquer situação 

dessas. Assim, nas aulas decidi fazer grupos mistos ou separados tendo em conta o 

meu objetivo, ficando grupos com um ou mais rapazes. É importante nestas idades 

ambos os géneros se interligarem e ajudarem-se uns aos outros, evitando situações 

de diferença ou exclusão de sexos. Da mesma forma, tive de ter atenção que existem 

modalidades onde o físico do aluno é importante e não seria correto colocar um aluno 

mais alto com um mais baixo, ou um aluno mais forte fisicamente com um mais frágil. 

Portanto, os grupos tiveram de ser equilibrados, dinâmicos e produtivos para que 

todos estivessem no contexto certo de aprendizagem.  
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O ambiente familiar onde os alunos estão inseridos (profissão e idade dos pais) 

influencia na sua personalidade e prestação, uns de uma forma positiva e outros de 

uma forma negativa. A turma apresenta alguma heterogeneidade na profissão e idade 

dos pais, pelo que tive de utilizar duas estratégias diferenciadas. Aos alunos com um 

ambiente familiar menos bom, obtive como estratégias de passá-los por exercícios 

onde conseguiriam ter elevado sucesso, de forma a motivá-los a serem competentes 

nas tarefas que realizam, não só nas aulas, mas também no seu dia-a-dia. Por outro 

lado, criei exercícios mais desafiantes e autónomos, onde saba que esses alunos com 

mais dedicação e trabalho conseguiriam o sucesso, de modo a perceberem que têm 

de lutar e dar o máximo para conseguirem o que desejam.  

 

 

 

 

 

 

A distância da casa para a escola, a forma de deslocação e o tempo despendido 

nesse trajeto por parte dos alunos mereceu um especial cuidado, dado que uma das 

aulas é na primeira hora da manhã e a outra é na última hora da manhã. Assim, tive 

de ter atenção aos alunos que se deslocavam a pé ou demoravam mais de trinta 

minutos, pois a disponibilidade para a aula não seria a mesma que a dos restantes, 

pelo que procurei ser tolerante com os atrasos destes alunos. No mesmo sentido, tive 
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de ter cuidado ao término da aula, visto que existiam alunos que almoçavam em casa 

e iam a pé o que poderia causar algum transtorno.  

 

 

 

 

 

 

Relativamente à alimentação foi necessário ter uma conversa com um dos 

alunos, pois este referiu não tomar o pequeno-almoço. Foi sensibilizado para a 

importância de efetuar todas as refeições do dia, ter uma alimentação saudável e 

equilibrada e os malefícios que tem ao não tomar a primeira refeição do dia, 

especialmente se na primeira hora tem Educação Física. Aos restantes alunos 

comuniquei que devem continuar a tomar todas as refeições essenciais do dia, 

fazendo-o de forma variada de acordo com a roda dos alimentos e as vantagens que 

isso terá no bem-estar físico e psicológico. 

 

 

 

 

 

 

Visto que grande parte dos alunos afirmou ter muito interesse pela disciplina de 

Educação Física e muito poucos terem algum interesse, não houve nenhum entrave 

inicial na lecionação das aulas. No entanto, um aluno respondeu ter pouco interesse, 

onde procurei ter uma conversa com o mesmo e perceber o motivo (motivação, pouca 

habilidade, desinteresse) e só depois adotei as estratégias necessárias.  
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No que diz respeito aos alunos que praticam alguma modalidade (ainda são 

num número considerável), tive de adotar estratégias para que estivessem num 

contexto adequado ao seu nível, passando por haver na mesma tarefa vários níveis 

de dificuldade ou haver tarefas diferentes, em simultâneo, oferecendo oportunidade 

de aperfeiçoamento a todos os alunos.  

 

 

 

 

 

 

 

Quanto ao teste sociométrico (em anexo) permitiu-me perceber as ligações de 

aceitação e rejeição por parte dos alunos, identificando o líder da turma e o aluno com 

menores ligações. Como principais estratégias de inclusão a adotar, passou por 

utilizá-lo como agente de ensino, isto é, colocá-lo a dar o aquecimento, na escolha 

das equipas, fazer ponto só se a bola passar por todos, fazê-lo passar por experiência 

de sucesso durante a aula, motivando-o e servindo de exemplo à turma. Quanto aos 

alunos mais preferidos pela turma foram usados pelo professor como elo de ligação 

entre a turma/professor, tendo a turma toda do seu lado, sendo que estes assumem-



15 
 

se como os líderes. Como nos refere Cruz (s.d.) a dificuldade de interação social nesta 

faixa etária, manifestando situações de rejeição dos restantes colegas, encontram-se 

altamente correlacionadas com os problemas de adaptação/ajustamento na idade 

adulta. Desta forma, o professor tem como principal objetivo a integração destes 

alunos na escola de forma a estes adquirirem mais competências na vida profissional 

e nas suas relações pessoais 

De uma forma geral, foi preciso estruturar as aulas com diversos graus de 

aprendizagem, mantendo sempre grandes níveis de motivação; Anotar o empenho, 

esforço e participação por parte dos alunos de forma a premiá-los no final; 

paralelamente e/ou simultaneamente aos conteúdos de cada modalidade promover 

atividades de interação e cooperação entre os alunos, havendo maior coesão na 

turma o que ajudará no desenvolvimento e sucesso das aulas em geral e nas 

capacidades dos alunos em particular.  

Através dos dados deste estudo, das estratégias adequadas a utilizar nas aulas 

de acordo com os dados e caraterísticas do aluno/turma e, fundamentalmente, através 

do controlo das variáveis acima mencionadas, penso que o processo de ensino-

aprendizagem foi desenvolvido de uma forma coerente, bastante produtiva e 

sobretudo com sucesso de aprendizagem. 
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3. Prática de Ensino Supervisionada (PES) 
 

Ao longo deste capítulo irá ser descrito todas as tarefas realizadas antes e 

durante o processo de ensino-aprendizagem para uma melhor eficiência deste. 

Particularmente, procurei responder a perguntas como, “O que se planeou?”, “Como 

se planeou?”, “Porque se planeou?” e ”Quando se planeou?” e, no mesmo 

seguimento, surgiram perguntas que me levaram a refletir e planear novamente, “O 

que aconteceu e não devia ter acontecido”, “O que não aconteceu e devia ter 

acontecido” e “o que eu queria que tivesse acontecido e não aconteceu”. 

Mesmo antes da Prática de Ensino Supervisionada, no primeiro ano de estudos 

deste segundo ciclo surgiu a pergunta do que efetivamente seria a supervisão. Deste 

modo e segundo Alarcão & Tavares (2010), a supervisão em contexto de formação 

assenta na orientação de um profissional, no progresso profissional e pessoal através 

da experiência e conhecimento de outro profissional na mesma área. Desta forma, a 

supervisão é entendida como uma ação de “(…) monitorização sistemática da prática 

pedagógica, sobretudo através de procedimentos de reflexão e de experimentação” 

(Vieira e Moreira, 2011).  

A reflexão tem sido vista como uma mais-valia no processo de supervisão. Esta 

procura, através da experiência, conhecimentos e observação, a solução aos 

problemas que se colocam no âmbito profissional. Esta reflexão pode ser introspetiva, 

o professor é o seu supervisor (autorreflexão) ou pelo diálogo com o supervisor 

(hétero-reflexão). Como afirma Sá-Chaves (2000), quando um profissional tem a 

capacidade de refletir, questionar-se sobre as suas capacidades, saberes, práticas 

como profissional e sobretudo nas decisões que é capaz de tomar perante a situação, 

torna-se hábil na criação do seu próprio programa de desenvolvimento pessoal e 

profissional. 

Desta forma, afirmamos que a supervisão pedagógica é uma das dimensões 

profissionais do professor e integra 3 aspetos principais do supervisor: o ato de ensinar 

e aprender; o currículo como campo de avaliação e o desenvolvimento da liderança 

do professor. 
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A seguir, será apresentado o planeamento anual, as Unidades Didáticas, os 

planos de aula e balanços, a Prática Pedagógica Supervisionada, a avaliação e os 

estilos de ensino.  

 

3.1. Planeamento Anual 
 

 De acordo com Bento (2003), a planificação é a ligação entre as exigências, 

inerentes ao sistema de ensino e aos programas das respetivas disciplinas, e a sua 

realização prática. Segundo o mesmo autor, o plano anual é um plano de perspetiva 

global que procura situar e concretizar o programa de enino no local e nas perspetivas 

envolvidas.  

O planeamento anual é uma das primeiras tarefas que o professor tem de fazer 

para que haja uma organização de todo o processo de ensino que será desenvolvido 

ao longo do ano letivo. 

Desta forma, o Programa de Educação Física do Ministério da Educação 

assume um papel fundamental para o professor, pois este desenvolve o planeamento 

e a preparação das aulas, uma vez que, é nele que se encontram os objetivos e 

conteúdos mais importantes para o aluno atingir. O plano anual e este programa são 

o ponto de partida e referência de todas as atividades de preparação do ensino. 

Para se iniciar o plano anual era preciso saber os espaços específicos para a 

realização das aulas, as Unidades Didáticas a abordar em cada semestre, os objetivos 

do respetivo ano de escolaridade e o calendário escolar. No início foi-me dado o plano 

anual que a escola já possuía e eu apenas tive de completar com todos os conteúdos 

acima mencionados, ficando mais fácil para uma orientação futura. 

Assim, foi-me apresentado o plano anual para as duas turmas (em anexo), 

sendo que no primeiro período teria como conteúdos programáticos Desportos de 

Raquetes, Andebol, Basquetebol e Ginástica no solo. No segundo período continha 

as modalidades de Voleibol, Desporto de Raquetes, Atletismo e Ginástica Acrobática, 

esta última apenas na turma do nono ano. No último período abordaria a Ginástica de 

Aparelhos, o Futsal e o Atletismo, 
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Para além destas matérias, nos três períodos avaliou-se de forma continua a 

Aptidão Física dos alunos através da Bateria de testes FIT ESCOLA, e realizei, em 

todos os períodos, uma abordagem aos jogos pré-desportivos e a atividades de 

exploração da natureza. 

A realização deste documento tem o objetivo de planear, organizar, definir 

objetivos e orientar todo o processo de ensino-aprendizagem das turmas, de forma 

mais eficiente e organizada possível. Recorri muito a este plano, principalmente na 

realização das Unidades Didáticas e respetivos planos de aula.  

Em conclusão, e segundo Aranha (2004), o planeamento pode ser dividido em 

três fases: Conceção (definição de objetivos e estratégias), Aplicação ou Execução 

(aplica-se o que se planeou) e o Controlo/Avaliação (avalia-se o que se planeou desde 

a conceção, execução e produto final). O planeamento tem de ser flexível, pois poderá 

sofrer alterações devido às condições e necessidades existentes em ambiente 

escolar. 

 

3.2. Unidade Didática 
 

Depois de fazer o planeamento anual, procedi à execução das Unidades 

Didáticas (em anexo) de acordo com as orientações do Programa Nacional de 

Educação Física, adaptado pelo Departamento de Educação Física. 

Segundo Piéron (1992) a unidade didática corresponde aos períodos onde a 

atividade se concentra numa modalidade desportiva específica, ou seja, descreve os 

conteúdos e estratégias dessa modalidade.  

Uma Unidade Didática tem como principal objetivo auxiliar, orientar e facilitar o 

processo de ensino-aprendizagem. Esta estrutura todos os conteúdos, objetivos e 

estratégias para cada aula, de forma a obter uma sequência lógica e evolutiva. 

Para elaborar este documento teria de identificar a População Alvo (ano, turma, 

nº alunos masculinos e femininos), os Critérios, Parâmetros e Ponderações de 

Avaliação no domínio sócio-afetivo, cognitivo e psicomotor, os Recursos Temporais, 

Materiais e Humanos e definir os objetivos para os três domínios. Numa segunda 
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parte, elaborei a sequência dos conteúdos, onde estavam descritos o número da aula 

e a respetiva data, todos os objetivos específicos, a função didática, o tipo de 

avaliação, o espaço, as estratégias e o material a ser utilizado. 

Ao longo deste estágio pedagógico elaborei dezanove Unidades Didáticas, 

fazendo uma média de seis por período (três para cada turma). No conjunto das duas 

turmas, as Unidades Didáticas foram de Ginástica no Solo, Basquetebol, Andebol, 

Voleibol, Badminton, Ginástica Acrobática, Atletismo, Futsal e Ginástica de Aparelhos. 

No início, a execução das Unidades Didáticas foi difícil, por serem um 

documento novo na minha formação, tendo apenas contato com uma Unidade 

Didática na fase inicial do estágio, e, com um exemplo dado pela professora. O 

Colégio da Via-Sacra é apologista de dar as modalidades intercaladas, e, por isso, no 

início de cada período tinha de fazer todas as Unidades Didáticas das modalidades 

que iria abordar. Com isto, o primeiro período foi muito difícil para esta etapa, pois 

tinha de fazer três Unidades Didáticas para cada turma, perfazendo um total de seis.  

Após a avaliação diagnóstica de cada modalidade, havia uma reflexão (em 

anexo) aos resultados obtidos, de modo a perceber se os objetivos e conteúdos 

definidos inicialmente estavam de acordo com o nível dos alunos, efetuando as 

devidas alterações de modo a potenciar a aprendizagem de todos. No entanto, esta 

reflexão foi feita ao longo de todas as aulas, conseguindo verificar se o objetivo da 

aula seguinte seria o mais adequado face ao nível em que os alunos se encontravam.  

De um modo geral, a primeira aula seria a avaliação diagnóstica e a informação 

aos alunos dos objetivos e critérios de avaliação, e na última, haveria uma avaliação 

sumativa igual à avaliação inicial. 

Em forma de conclusão geral, todos os alunos demonstraram evolução desde 

a avaliação diagnóstica até à avaliação sumativa, em todas as modalidades 

realizadas. No entanto, onde foram obtidos melhores resultados foi na ginástica no 

solo, com diversos elementos a não executarem os exercícios no início da Unidade 

Didática, terminando esta a efetuá-los minimamente. No final de cada Unidade 

Didática era realizado um balanço final, reflexivo e critico, identificando as causas de 

(in)sucesso e apresentando propostas de manutenção e/ou modificação 

aperfeiçoando sempre o processo evolutivo dos alunos 
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3.3. Plano de Aula 
 

Este parâmetro do Estágio constitui uma parte importante de todo este 

processo, uma vez que apresenta tudo o que o professor irá realizar na aula. Sendo 

um planeamento mais pormenorizado (realizado por cada aula), tem como objetivo 

orientar e suportar o processo de ensino-aprendizagem, tendo em conta os níveis de 

complexidade e dificuldade apresentados pela população-alvo.  

Este documento é complexo, e descreve de forma gráfica e escrita todos os 

exercícios planeados de forma clara e funcional, possibilitando o seu estudo e 

consulta rápida antes e/ou durante a aula. Mas, nem sempre tudo o que é planeado, 

é executado ou corre como gostaríamos, sendo alterado, por vezes no decorrer da 

aula e, por isso, o plano de aula (em anexo) segue um ciclo: elaboração do plano-

execução-controlo-confirmação ou alteração. 

De acordo com Libâneo (1994), o plano de aula bem estruturado beneficia a 

organização do trabalho e estabelece uma metodologia simplificada com ordem de 

execução no qual sem dúvidas poderá influenciar no processo de ensino 

aprendizagem.  

O planeamento da aula foi um elemento importante do estágio, uma vez que foi 

a execução desse que me levou a errar, repensar e executar novamente, aprendendo 

constantemente com as alterações realizadas no momento. Os planos foram-se 

aperfeiçoando, com uma escolha mais adequada dos exercícios e das estratégias, e 

com melhor organização dos exercícios e entre eles. 

No final do estágio foram realizados 195 planos (99 do 6ºB e 96 do 9ºD) o que 

enriqueceu bastante a minha formação enquanto professora, tendo crescido muito no 

planeamento, bem como no tempo despendido para tal. No início do ano elaborei um 

plano de aula modelo, que serviria de exemplo para todas as aulas das diferentes 

unidades didáticas, que obedeceu à Série Didática 47 da autoria da Professora 

Doutora Ágata Aranha (2004) dividindo-se em 3 partes: 

- Cabeçalho – informação importante para lecionar a aula: a unidade didática, 

a turma, o tempo horário, a data, o número da aula e dos alunos, o material didático a 
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ser utilizado, a identificação do professor estagiário e das instalações onde iria 

decorrer a aula, e, por fim, os objetivos específicos, os conteúdos e a função didática; 

- Objetivos operacionais – descrição de todos os objetivos operacionais, 

incluindo a ação, o contexto onde seria executado os exercícios e os critérios de êxito 

para haver sucesso; 

- Sequencialização das tarefas – nesta fase são descritas as tarefas que iriam 

ser desenvolvidas: instrução, organização, atividades (1º objetivo operacional, etc…), 

o tempo de duração de cada tarefa, as estratégias adotadas e a representação gráfica 

de cada tarefa. Todas as aulas acabavam com um balanço final, onde o professor 

fazia as considerações finais da aula, verificando se os objetivos da aula foram 

aprendidos pelos alunos, fazendo perguntas e pedindo para demonstrar. 

No final do ano, senti que a minha atuação foi melhorada, reduzindo os tempos 

de transição de forma a maximizar o tempo útil da aula e de aprendizagem dos alunos, 

sendo a instrução para os alunos mais clara e direta. Da mesma forma, fui adotando 

estratégias para facilitar a minha intervenção e potenciar a aprendizagem dos alunos, 

nomeadamente na transmissão de informação essencial no decorrer dos exercícios 

através do feedback.  

 

3.4. Balanço da Aula 
 

No final da execução do plano de aula, procedia-se à avaliação do mesmo, 

fazendo um balanço reflexivo e critico (em anexo) sobre o plano e a aula. A essência 

deste balanço seria perceber o que correu bem e o que correu menos bem, para nas 

próximas aulas melhorar a minha atuação não repetindo o que correu menos bem e 

arranjar estratégias para que tudo corra como previsto. 

Este balanço para ser mais minucioso deverá identificar as causas de 

(in)sucesso, as estratégias e metodologias adotadas, relacionando-as com o 

(in)sucesso alcançado pelos alunos, o tempo útil da aula, as dificuldades do aluno e 

do professor, as alterações ao plano e as estratégias a manter e as que devem ser 

alteradas. 
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Contreras (2002) realça a necessidade de proporcionar uma prática 

pedagógica fundamentada na formação dos professores como profissionais 

autônomos e reflexivos, acreditando que as reflexões críticas, supõem uma 

compreensão abrangente do trabalho profissional, da missão e atuação da escola e 

dos fatores sociais, culturais e políticos que condicionam a prática educacional. 

 

3.5. Avaliação 
 

De acordo com o que nos refere Libâneo (1994) citado por Barbosa (2016), a 

avaliação é uma tarefa didática fundamental e constante no trabalho enquanto 

professor, que deve acompanhar permanentemente o processo de ensino-

aprendizagem. Através dela os resultados obtidos são comparados com os objetivos 

propostos a fim de constatar progressos, dificuldades e reorientar o trabalho para as 

correções necessárias. 

Esta etapa é das últimas do estágio pedagógico, mas de extrema importância, 

uma vez que é através da avaliação que o professor obtém informações sobre o 

desenvolvimento de cada aluno. Tem como principal objetivo identificar os problemas 

iniciais da turma e dos alunos, procurar as melhores estratégias para esses 

problemas, com o intuito de resolvê-los e, no final, proceder à classificação final, 

verificando se houve evolução dos alunos.  

No início do estágio, e juntamente com a elaboração de cada Unidade Didática, 

foi necessário definir os conteúdos a avaliar, os critérios, os parâmetros e as 

ponderações de cada domínio a ser avaliado. O Departamento de Professores de 

Educação Física decidiu que, durante todo o processo de ensino-aprendizagem, os 

alunos em todas as modalidades avaliativas eram avaliados em três parâmetros: 

- Domínio sócio-afetico (saber estar) – 30% - empenho/participação, 

responsabilidade e disciplina (10% cada) 

- Domínio cognitivo (saber como fazer) – 10% - questionamento nas aulas 

- Domínio psicomotor (saber fazer) – 60% - conteúdos programáticos (50%) e 

a aptidão física (10%) 
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Para haver uma uniformização na avaliação, foi criada uma grelha que continha 

os três parâmetros. 

A avaliação dos alunos não é apenas o ato de classificar, corresponde também 

a uma atitude critica e reguladora de toda a atividade, permitindo confirmar se a 

disciplina está a ser bem-sucedida ou não, permitindo os reajustes, se necessário.  

No que diz respeito à avaliação dos conteúdos programáticos, é controlado 

através de três momentos de avaliação: avaliação diagnóstica, avaliação formativa e 

avaliação sumativa. 

 

3.5.1. Avaliação inicial (Diagnóstica)  
 

Esta avaliação deve acontecer sempre na primeira aula de cada unidade 

didática, permitindo identificar o nível da turma, as condições dos recursos materiais 

e a capacidade de desempenho motor dos alunos, sendo possível regular e alterar a 

unidade didática inicialmente elaborada se assim for necessário (Aranha, 2004). Esta 

avaliação tem um carater meramente diagnóstico, e permite ao professor definir 

objetivos, estratégias e metodologias. 

Para haver uma avaliação diagnóstica (em anexo) eficaz e uniforme em todas 

as unidades didáticas, elaborou-se uma ficha de registo observando os conteúdos a 

serem abordados em cada aula. O registo informativo para o professor foi realizado 

da seguinte forma: nível 1 (não executa), nível 2 (executa mal), nível 3 (executa mais 

ou menos), nível 4 (executa bem), nível 5 (executa muito bem). 

Com isto, nas primeiras aulas avaliou-se o nível geral da turma, de acordo com 

os objetivos específicos que foram definidos inicialmente. De realçar que esta 

avaliação tem apenas um carater informativo, para que o professor consiga perceber 

qual o nível inicial da turma e assim adaptar as suas aulas. 
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3.5.2. Avaliação intermédia (formativa) 
 

Este tipo de avaliação consiste numa recolha sistemática de todos os 

comportamentos dos alunos, permitindo averiguar qual o nível em que se encontra 

cada um. É através deste que o professor vai verificar se os objetivos estão a ser 

alcançados, e deve ajustar, sistematicamente, as estratégias previamente definidas, 

através de novas decisões face às condições encontradas para levar ao sucesso 

escolar e à eficácia pedagógica (Aranha, 2004). 

Desta forma, a avaliação formativa aconteceu em todas as aulas, onde se 

verificava e registava aqueles alunos que já realizavam os conteúdos com sucesso ou 

insucesso. Foi também transmitido aos alunos este registo, para que estes 

percebessem o que tinham de evoluir. 

 

3.5.3. Avaliação final (sumativa) 
 

 Este momento avaliativo é realizado nas últimas aulas da unidade didática, 

fechando assim um ciclo de aprendizagem. Tem como principal objetivo averiguar a 

aquisição de conhecimentos, de competências, de capacidades e de atitudes dos 

alunos em função dos objetivos. Para isso, deve aplicar-se a mesma grelha de 

avaliação diagnóstica de modo a comparar com os resultados iniciais, verificando o 

grau de sucesso ou insucesso do processo de ensino-aprendizagem (Aranha, 2004). 

 Nesse sentido, realizei a avaliação sumativa (em anexo) na última aula de cada 

unidade didática, integrando os mesmos exercícios, organização da aula e a mesma 

ficha de observação e registo da avaliação diagnóstica. Com esta estratégia foi mais 

fácil averiguar se o aluno teve sucesso na sua aprendizagem e qual a sua evolução. 

Senti que a avaliação, no seu todo, foi uma das tarefas mais difíceis do estágio 

pedagógico. Apesar de ter tudo detalhado, a parte difícil era observar os 

comportamentos dos alunos e associar a nota, ficando muitas vezes indecisa entre 

duas notas. Procurei ser sempre coerente, justa e correta com todos os alunos. Da 

mesma forma, senti que ao longo do processo tornou-se mais fácil a avaliação.  
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3.6. Prática Pedagógica Supervisionada  
 

De acordo com Tardif (2002), a prática pedagógica é construída no processo 

de aprender a fazer e conhecer o que se está a fazer. Na prática é que se aprende a 

ser professor, vencendo os obstáculos e refletindo sobre o que correu bem e o que 

correu menos bem.  

Esta fase do estágio é um dos pontos mais altos para o professor estagiário, 

pois é o momento de aplicar tudo aquilo que anteriormente foi idealizado e planeado. 

No decorrer da prática pedagógica supervisionada, o professor estagiário está numa 

constante reflexão crítica sobre a sua prática, nem sempre a aula corre como o 

planeado, existem imprevistos e adversidades onde o professor é obrigado a intervir, 

modificando o planeamento com vista à maximização do processo de ensino-

aprendizagem.  

Com isto, verificamos que aquilo que é planeado nem sempre corresponde ao 

que é executado, mas tem de haver a sua aplicação para haver uma melhor 

operacionalização nas aulas seguintes. 

De acordo com Aranha (2008), para a aula ser potencializada e a aprendizagem 

dos alunos ser mais eficaz, o professor deverá ter em consideração os 10 parâmetros 

a seguir apresentados: 

 

1º Introdução da aula - no início da aula, o estagiário, de forma clara e sem 

perda de tempo, informa os alunos dos objetivos da aula relacionando-os com aulas 

ou etapas da Unidade Didática, sublinhando as regras a cumprir e os cuidados a ter 

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

dispersão dos alunos; 

2º Mobilização dos alunos para as atividades - o estagiário intervém 

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

solicitando a superação das suas capacidades na realização das tarefas, 

incentivando-os, assim, a participar ativamente nas atividades propostas; 
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3º Organização, Controlo e Segurança das Atividades - o estagiário 

organiza a atividade no espaço da aula, de tal modo que lhe permite o cumprimento 

dos objetivos da aula e a deteção e prevenção de situações de risco, posicionando-

se e circulando no espaço de aula, intervindo sistematicamente na execução das 

tarefas pelos alunos, ajudando-os e eliminando assim fatores perturbadores da 

eficácia da aula; 

4º Gestão dos Recursos - o estagiário faz a gestão do tempo de aula (período 

de instrução/demonstração, de organização e de transição), do material utilizado e 

dos grupos constituídos, de acordo com os objetivos da aula, adaptando-se 

oportunamente aos seus imprevistos, tendo em vista a maximização do tempo de 

empenhamento motor; 

5º Instrução/Introdução das atividades - o estagiário explica e/ou demonstra 

clara e oportunamente a atividade/exercício, recorrendo, quando necessário, a alguns 

alunos e/ou a auxiliares de ensino, para o apoiar na transmissão da matéria, com 

eficácia e economia de tempo; 

6º Regulação das Atividades - o estagiário intervém sistemática e 

eficazmente na ação dos seus alunos, corrigindo (feedback), estimulando (incentivo) 

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

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

comportamento, mantendo elevados os níveis de motivação e empenho dos alunos; 

7º Linguagem Utilizada- o professor utiliza uma linguagem clara e acessível à 

compreensão do seu significado pelos alunos, utilizando termos técnicos oportuna e 

adequadamente; 

8º Sequência da aula - a aula apresenta uma estrutura coordenada, coerente, 

contínua e sem quebras, em que a intensidade e dificuldade das tarefas estão 

adequadas às capacidades dos alunos; 

9º Conclusão da Aula - o professor conclui a aula de modo sereno e tranquilo, 

realizando um balanço da atividade (dando feedback aos alunos) e despertando os 

alunos para as etapas seguintes da Unidade Didática (extensão dos conteúdos- aulas 

seguintes); 
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10º Concordância com o plano/Adaptabilidade na Aula - a aula decorrer 

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

professor revela capacidade para se adaptar, integrando-as, ou não, no plano 

previsto, sem, contudo, perder de vista os objetivos definidos e o essencial da aula; 

A aplicação destes 10 parâmetros é fundamental para o professor orientador 

fazer a sua avaliação em critérios mais concretos, e, para o professor estagiário 

perceber como foi a sua aula, os aspetos que pode melhorar e os outros que deve 

manter, permitindo que a sua intervenção seja mais eficaz. 

Desde o primeiro dia de aulas que tentei ter uma boa relação com as duas 

turmas, mostrando-lhes a exigência que iria colocar em todas as aulas, as regras e 

que haveria tempo para trabalhar e para liberdade controlada, sempre com base no 

respeito mútuo. Decidi no início ser mais rigorosa com eles, não dando margem para 

comportamentos desviantes, e ao longo dos períodos fui mais flexível.  

Apesar da ansiedade e nervosismo presente na primeira aula, assim que 

chegou a altura de dizer as primeiras palavras, tudo isso foi colocado de parte, e a 

confiança e o entusiamo vieram ao de cima, desejando desde logo lecionar a próxima 

aula. Depois destes momentos, outras dificuldades surgiram, nomeadamente o 

grande número de alunos, a gestão do tempo de aula, as dificuldades dos alunos em 

cada modalidade, contextos diferentes daqueles que vivenciei na lecionação das 

aulas na UTAD. Para além disso, ao longo do estágio pedagógico tive de ter uma 

grande capacidade de adaptação, tendo em conta alguns imprevistos alheios ao meu 

controlo, onde tive de decidir na hora qual a melhor solução para a aprendizagem dos 

alunos. 

De uma forma geral, as minhas aulas tiveram dois grandes tipos de exercícios, 

os lúdicos e os competitivos, e mediante as caraterísticas da turma, a modalidade ou 

o espaço optava por fazer mais de uma do que a outra. Acho de extrema importância 

ensinar o jogo aos alunos através do jogo, seja ele reduzido ou formal, pois só eles 

vivenciando situações mais parecidas com a realidade é que conseguem ter a 

evolução desejada. Outro dos aspetos importantes é mostrar aos alunos como se faz, 

pois eles captam mais a informação através da visão do que através da audição e, 

por isso, procurei, na maior parte das aulas, utilizar os alunos como agentes de ensino. 
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A minha intervenção nas aulas passou muito por feedbacks corretivos, tanto 

individuais como coletivos, por palavras de incentivo e motivação, e por reforço 

positivo, tentando sempre que a aula fosse dinâmica e com um clima agradável. 

No entanto, tive dificuldades em controlar alguns comportamentos 

inapropriados numa das turmas. O professor orientador antes da lecionação das aulas 

já me tinha alertado acerca dos possíveis problemas que poderia ter com o aluno em 

questão e mencionando-me algumas estratégias que poderia adotar. Porém, no início, 

não soube muito bem como agir, começando por dar castigos e ameaçando que ia ao 

diretor, mas fazia-me confusão o comportamento do aluno e tentei com conversas 

chegar mais perto dele, percebendo a razão de algumas atitudes. Mediante as 

diversas estratégias tive aulas onde consegui que ele tivesse um comportamento mais 

correto e aprendesse, o que me deixou satisfeita. 

A Educação Física tem caraterísticas que mais nenhuma tem, como por 

exemplo, a transmissão de valores. Através desta disciplina, os alunos aprendem a 

trabalhar em equipa, a lidar com o sucesso e insucesso, a superação, a respeitar os 

colegas, adversários e árbitros. Nas minhas aulas tentei que todos estes valores 

estivessem presentes para eles poderem utilizá-los no dia-a-dia e desta forma, ajudar 

a formar melhores Homens no futuro.  

A última semana de aulas foi muito comovente, tanto para mim como para os 

alunos, pelo ambiente e relação de amizade que criei com as duas turmas. Houve 

sentimentos de despedida e gratidão, recordações que vão ficar para sempre na 

minha memória e com isto, sinto que deixei a minha marca neles, assim como eles 

também deixaram a sua. 

Assim, a intervenção prática do professor estagiários constitui um dos aspetos 

mais evolutivos no estágio pedagógico, obtendo aspetos importantes para o 

aperfeiçoamento da sua intervenção. A Prática Pedagógica Supervisionada visa o 

desenvolvimento de um futuro docente, através da iniciação à prática profissional.  

 

 



30 
 

3.7. Técnicas de Intervenção Pedagógica 
 

 Segundo Siedentop (1983), citado por Aranha (2004), as técnicas de 

intervenção pedagógica regem-se por um enorme número de destrezas que qualquer 

professor deve dominar aquando da sua lecionação, e estão divididas em quatro 

dimensões: Instrução, Gestão, Disciplina e Clima. De acordo com a mesma autora, 

estas técnicas devem interrelacionar-se como um todo, ajudando o professor a ter 

uma intervenção pedagógica mais eficaz.  

 A intervenção pedagógica diz respeito às ações que estão inerentes à aula, ou 

seja, são as técnicas utilizadas para um melhor desenvolvimento da aula, sem ter em 

conta a escolha/execução dos exercícios. Ao longo deste ano de aprendizagem fui 

utilizando estratégias, tendo em conta uma constante análise e reflexão das aulas, 

assim como sugestões dadas pelo orientador cooperante, com o objetivo de obter o 

máximo tempo útil de aprendizagem dos alunos.  

 

3.7.1. Instrução 
 

 A dimensão instrução faz referência aos procedimentos relacionados com a 

promoção de atividades de aprendizagem, aos comportamentos do professor 

relacionados diretamente com a evolução dos alunos, com o objetivo de informar os 

alunos sobre a matéria ensinada, como por exemplo, preleção, explicação, 

demonstração e feedback (Aranha, 2004). 

 Antes de iniciar a instrução, os alunos eram dispostos em meia-lua, estando de 

costas para eventuais distrações como as restantes aulas, a porta de entrada/saída, 

ficando os alunos mais concentrados na informação transmitida pelo professor, e o 

professor com uma visão para todos os alunos de uma forma uniforme. 

 Nas primeiras aulas de cada Unidade Didática, a instrução foi sempre um 

bocado mais longa, abordando os conteúdos que íamos dar, e a revisão de outros já 

abordados em anos anteriores. Nas restantes aulas relembrava os alunos em forma 

de questionário o que tinha sido abordado nas aulas anteriores e transmitia o que 

íamos dar naquela aula. 
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 No início tive algumas perdas de tempo na parte da instrução, pois queria dizer 

logo toda a aula e de forma a que os alunos percebessem repetia muitas vezes a 

mesma informação. Ao longo das aulas procurei transmitir o essencial, de forma clara, 

objetiva e numa linguagem adequada ao nível da turma, indo explicando e fazendo 

algumas pausas para correções no decorrer dos exercícios.  

 No que diz respeito à demonstração foi feita maioritariamente pelos alunos, 

tanto o gesto técnico como a organização do exercício, de forma a facilitar a perceção 

dos alunos, procurando que todos passassem por agentes de ensino. Assim, o 

professor ficaria liberto para explicar os critérios de êxito e ter um controlo mais 

abrangente sobre a turma. Quando o conteúdo era novo para a turma, a demonstração 

foi realizada através de um vídeo ou de uma imagem. Depois de demonstrar, e se 

verificasse que algum aluno estava distraído ou que não tinha percebido, utilizei o 

questionamento para garantir que a turma toda tinha percebido o exercício e as 

componentes críticas. 

 Relativamente ao feedback, senti que no início dava muitos e sempre a corrigir 

os alunos e, por vezes, não iam de encontro ao objetivo dado. Mas, ao longo do 

estágio, foi um dos pontos onde me senti mais confortável, dando feedbacks mais 

objetivos, focando-me nos erros mais significativos dos alunos e nas ações bem 

executadas para motivá-los. Se o erro fosse da turma em geral chamava a turma toda 

e corrigia, mas se o erro fosse apenas de um ou dois alunos aí o meu feedback seria 

individual. Depois de informar e corrigir os erros verificava através da observação se 

o aluno tinha retido a correção e se estava a executar melhor, caso isso não se 

verificasse seria transmitido novo feedback.  

 No final de cada aula, cinco a dez minutos antes de acabar, reunia os alunos 

em meia-lua e através do questionamento aleatório verificava se a informação tinha 

ficado retida nos alunos, e da mesma forma, fazia o balanço da aula e falava sobre os 

próximos conteúdos da Unidade Didática. 

 

 

 



32 
 

3.7.2. Gestão  
 

 Em relação à dimensão gestão, esta diz respeito aos procedimentos 

relacionados com a promoção de estruturas de organização, aos comportamentos do 

professor com o objetivo de maximizar o envolvimento dos alunos com as matérias de 

ensino, tais como gestão das situações de aprendizagem, de organização, de 

transição e do comportamento dos alunos, de forma a rentabilizar o tempo útil da aula 

(Aranha, 2004).  

 Nas primeiras aulas de cada turma houve a necessidade de transmitir aos 

alunos algumas regras, para aumentar as atividades dos alunos e diminuir as perdas 

de tempo, nomeadamente na fase inicial. Assim, os alunos dispunham de dez minutos 

para se equipar e dirigir-se ao pavilhão, depois disso teriam falta de atraso que 

posteriormente explicariam. Estes atrasos eram descontados na nota final no 

parâmetro de assiduidade/pontualidade. Sempre que o professor chamava (voz ou 

apito), paravam o que estavam a fazer e dirigiam-se até ele a correr.  

 O registo de pontualidade/assiduidade foi variado, no início como não conhecia 

os alunos tive a necessidade de fazer a habitual chamada após os dez minutos. Mas, 

mais ou menos a meio do período, dava o aquecimento e enquanto eles executavam 

eu observava e fazia a chamada, de modo a conseguir aumentar o tempo útil da aula.  

 Procurei ter sempre o cuidado na organização dos exercícios ao longo da aula, 

sempre que possível tinha o mesmo número de grupos e o mesmo número de 

elementos do grupo, o espaço utilizado para a aula não variava muito e utilizei 

algumas vezes o trabalho por estações. Estas estratégias ajudaram a aumentar o 

tempo de empenhamento motor, através da diminuição dos tempos de transição e 

organização dos exercícios seguintes.  

 Outra das estratégias criadas para aumentar o tempo útil de atividade dos 

alunos foi a de chegar mais cedo ao pavilhão, certificar-me que estava em condições 

para a lecionação da aula e depois organizava o material que ia precisar, reduzindo 

assim o tempo de organização do primeiro exercício. Todos os alunos que não 

realizassem a aula e se a condição deles o permitisse, ajudavam na mobilização do 
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material e no arrumo do mesmo, permitindo que eu tivesse sempre um controlo da 

turma e os restantes alunos tivessem o máximo de tempo em atividade motora.  

 

3.7.3. Disciplina 
 

 Esta técnica de intervenção pedagógica refere-se aos procedimentos 

relacionados com a promoção de comportamentos apropriados e às ações do 

professor, que visam a modificação de condutas inapropriadas em condutas úteis e 

produtivas, tais como os comportamentos e destrezas técnicas de ensino, que fazem 

parte do reportório dos professores para diminuir/modificar e promover 

comportamentos apropriados (Aranha, 2004). 

Na conversa inicial com o professor orientador tive o cuidado de lhe perguntar 

o que fazer aquando de comportamentos inapropriados. Os dois chegamos a um 

consenso, a estratégia inicial seria de avisar o aluno e se necessário, tirá-lo da aula e 

ter uma conversa rápida com ele, caso isto não resultasse iria sentar-se na bancada 

a fazer um trabalho sobre o conteúdo da aula com o auxílio do livro, a situação máxima 

seria expulsar o aluno e ir ao diretor da escola. Na turma do nono ano, os alunos 

ficaram apenas pelos avisos, não havendo comportamentos que me levassem a tomar 

outras medidas. Na outra turma, por duas ou três situações tive de mandar sentar o 

aluno, mas nunca chegando a ir ao diretor.  

Em todo o processo da intervenção pedagógica procurou definir-se um 

equilíbrio entre os comportamentos desviantes menos relevantes, frequência desses 

e a necessidade de intervir.  

O fato de ter assumido a turma desde a primeira aula do ano letivo ajudou muito 

para uma melhor gestão de comportamentos, na medida em que os alunos olhavam 

para o professor estagiário como a referência e figura máxima, manifestando o seu 

respeito e consciência da posição de professor.  
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3.7.4. Clima 
 

A dimensão clima refere-se a procedimentos relacionados com a promoção de 

um ambiente positivo e humano, aos comportamentos do professor, relacionados 

diretamente com as interações pessoais e relações humanas, com o objetivo de ter 

na aula um clima agradável. São exemplos destes comportamentos as interações com 

os alunos e entusiamo no seu aperfeiçoamento, ou seja, todos os comportamentos e 

destrezas que fazem parte do reportório do professor para conseguir um clima 

educacional agradável e positivo (Aranha, 2004). 

Como referido anteriormente, procurei sempre ter uma relação forte com os 

alunos, onde houve cooperação, respeito e crescimento mútuo, onde todos os alunos 

eram participativos na construção do conhecimento. Adjacente a isto, fomos 

construindo uma relação de confiança e amizade, onde era respeitada a posição de 

cada um, aluno e professor.  

As principais estratégias que utilizei para potenciar um clima positivo foi utilizar 

exercícios onde estivesse presente a competição saudável, encorajar os alunos para 

as suas capacidades, mesmo nas atividades mais difíceis para eles, evidenciar 

sempre aspetos positivos de execução da turma, e de cada aluno, e, utilizar 

constantes feedbacks positivos, mostrando-lhes o nosso interesse na ação deles. 

Fora das aulas, procurei perceber quais os seus interesses, dificuldades, objetivos, 

ajudando-os, e ao mesmo tempo, mantendo uma boa relação com todos.  

Estas estratégias, previamente pensadas com o orientador, e através da 

observação de aulas no ano anterior, foram extremamente úteis para o bom 

desenvolvimento da aula, um bom clima, com os alunos a ajudarem-se uns aos outros 

e com um grande espírito de grupo. 
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3.8. Estilos de Ensino 
 

  De acordo com o estudo Graça e Mesquita citado por Tani, Bento e Petersen 

(2006), conclui-se que os estilos de ensino devem ser delineados de acordo com as 

circunstâncias em que o professor trabalha, ou seja, cada situação de aprendizagem 

exige um estilo de ensino diferente.  

 Segundo o que nos refere Aranha (2005), os estilos de ensino proporcionam 

aos alunos diferentes níveis de autonomia e comportamentos em cada canal de 

desenvolvimento, por isso, é necessário fazer primeiro uma avaliação dos objetivos 

que queremos alcançar, e só depois definir o estilo de ensino adequado aos objetivos.  

 No início das aulas optei por adotar o estilo de ensino de comando, uma vez 

que teria um maior controlo da turma, os alunos não tinham poder de decisão, ou seja, 

o professor controlava os exercícios na sua intensidade e duração, e os alunos 

limitavam-se a ver, ouvir, memorizar e repetir. Penso que foi uma boa decisão da 

minha parte, permitindo-me desde logo criar uma relação de grande respeito, alguns 

hábitos de trabalho que gostava de impor e não deixar que houvesse alguns 

comportamentos desviantes. 

 No entanto, passado mais ou menos um mês senti a necessidade de mudar 

para outros estilos de ensino, que potenciassem a individualização do ensino, mas 

principalmente, a aprendizagem dos alunos com uma maior autonomia. 

 O estilo de ensino inclusivo tem como essência a aprendizagem como um 

processo eminentemente pessoal, ou seja, cada aluno executa a tarefa dependendo 

das suas capacidades individuais, existindo uma individualização do ensino. O 

professor apenas incita ao desempenho da tarefa, sem exigir um nível de consecução 

e o aluno executa, avalia e propõe-se a níveis mais elevados do seu desempenho. 

Este tipo de ensino foi o mais adequado quando a turma tinha níveis de habilidade 

muito diferentes num dado conteúdo, promovendo a motivação de todos os alunos 

naquela tarefa, conseguindo todos chegar ao sucesso de diferentes maneiras. 

 Relativamente ao estilo de ensino recíproco, este tem como principal 

caraterística a relação dos alunos, que ora têm o papel de executante como o de 

observador, ou seja, em exercícios onde a organização dos alunos seja em 
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pares/trios, os alunos têm responsabilidade de se ajudarem uns ao outro através dos 

feedbacks. Através deste estilo, proporcionei aos alunos uma maior relação de 

cooperação/solidariedade e ao mesmo tempo retinham as componentes críticas 

daquele conteúdo. 

 Por último, usei o estilo de ensino de autoavaliação no final de cada atividade, 

no final da aula, como também no final de cada período. Neste estilo, o professor 

questiona os alunos sobre a sua execução, procurando identificar as componentes 

críticas que efetivamente já executa bem e as que faltam para fazer o movimento com 

sucesso. O professor observa a atividade dos alunos e interage com eles, auxiliando-

os na sua própria observação enquanto o aluno executa e avalia a sua própria 

atividade.  
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4. Atividades Desenvolvidas pelo Departamento de 

Educação Física 
 

 Com o objetivo de uma melhor perceção de possíveis atividades realizadas na 

escola e a forma como são pensadas, organizadas e executadas, ao longo do estágio 

pedagógico participei em todas as tarefas desenvolvidas pelo Departamento de 

Educação Física.  

 Estas atividades além das competências referidas anteriormente, também 

permitiram-me ter uma maior convivência com os outros professores e com os alunos, 

assim como fomentar o gosto pela atividade física e pelo desporto.  

 Seguidamente irei descrever as atividades que foram realizadas ao longo do 

ano e as minhas funções em cada atividade.  

 

4.1. Atleta Completo  
 

Esta atividade, realizou-se conforme o que estava planeado pelo grupo de 

Educação Física, na última quarta feira, da parte de tarde, do segundo período, com 

a junção de cerca de 120 alunos a ser no pátio da escola, sendo levados para o 

Estádio Municipal de Viseu, contando com a colaboração de todos os professores de 

Educação Física e alguns funcionários.  

Como objetivo de sensibilizar os alunos para a prática do atletismo e do 

desporto em geral, esta atividade consistiu em três provas distintas: corrida de 

estafetas (1600m), corrida de velocidade (200m) e corrida de resistência (1km). No 

final de cada prova, os 3 primeiros classificados tinham direito às medalhas.  

As minhas funções nesta atividade foram de tratar dos papeis de autorização 

para os alunos levarem para casa, de forma a estarem inscritos na atividade. De 

seguida, tratei do número de inscritos e distribuí-los pelos dois ciclos, e depois, por 

cada modalidade que iam participar. No decorrer da prova assumi o papel de árbitro 

e cronometrista.  
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Foi uma tarde muito agradável, com muita alegria à mistura, muitos 

participantes nas diversas provas e o balanço foi extremamente positivo. 

 

4.2. Corta Mato 
 

O corta mato, organizado pelo grupo de Educação Física, no âmbito do 

Desporto Escolar, foi realizado no dia 13 de Junho de 2018 pelas 9h com a 

concentração dos cerca de 60 participantes no pátio da escola, sendo de seguida 

levados para o parque do Fontelo.  

Esta atividade tinha como principal objetivo promover o gosto pela prática de 

atividade física, desenvolver a prática do atletismo e fortalecer o espírito competitivo 

saudável. Neste caso, a minha função foi prestada no percurso da escola até ao local 

da prova e na ajuda da colocação das fitas que delimitavam o percurso da prova com 

cerca de  1km.  

O grupo de Educação Física, concordou unanimemente, que esta atividade 

teve um balanço positivo, no planeamento, organização e finalização do mesmo. De 

salientar, pela positiva, a adesão dos alunos à atividade, uma vez que não era de 

carater obrigatório. De enaltecer também a atitude, o empenho, a motivação, a 

competitividade e a alegria dos participantes, apesar de estar muito calor nesse dia. 

O local da prova, apesar de ser próximo da escola, possuía alguns 

inconvenientes, entre os quais a necessidade de atravessar uma estrada principal. 

Tomamos as devidas precauções, havendo sempre um adulto em cada 7 crianças, e 

estas irem duas a duas.  

 

4.3. Sarau Desportivo 
 

Assim como em todos os anos, este ano, como atividade final de ano, realizou-

se o sarau desportivo, sendo previamente discutido e aprovado por todo o grupo de 

Educação Física.  
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Esta atividade realizou-se no último dia de aulas do segundo ciclo no dia 15 de 

Junho pelas 16h, teve como participantes os alunos da escola do Colégio da Via-

Sacra e como destinatários todos os docentes, discentes da escola e 

familiares/amigos.  

Com esta atividade aprofundamos o gosto pelas atividades gímnicas, 

expressivas e desportivas, assim como demos a conhecer à comunidade algumas das 

atividades desenvolvidas nas aulas de Educação Física e do Clube de Ginástica. Eu 

fiquei encarregue pela organização das turmas por ordem de atuação.  

Penso que contribuímos positivamente para a dinamização do último dia de 

aulas, bem como dos dias antecedentes, uma vez que os alunos participantes 

treinaram afincadamente para a realização das suas atividades. Esta atividade, pelo 

seu impacto e mediatismo, foi amplamente elogiada pelo Conselho Executivo, colegas 

e alunos, tendo inclusive figurado em plano na revista da escola 

 

4.4 Jogo Professores/Alunos 
 

 Na escola onde estagiei já têm fomentada a ideia de pelo menos duas vezes 

por ano, haver um jogo de futsal entre os professores e os alunos do nono ano. Este 

ano, a atividade foi realizada no dia do Colégio (9 de Outubro) e no Carnaval (9 de 

Fevereiro) e como sempre, tem como objetivos promover o gosto e interesse na 

participação em atividades escolares e fortalecer as relações professores/alunos.  

 Eu participei no jogo como jogadora, fazendo parte da equipa dos professores, 

demonstrando aos alunos, e até a alguns professores, que esta atividade vai muito 

para além do resultado do jogo e que a diferenciação do género tem de ser colocada 

de lado.  

 

4.5 Torneio Inter-turmas 
 

Este torneio é realizado no final de cada ano letivo e fica ao encargo do 

Departamento de Educação Física. Consiste num torneio de futsal, em que cada 
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turma pode formar uma equipa, não podendo haver na mesma equipa, turmas 

diferentes.  

Os jogos realizaram-se na última semana de aulas e eu fiquei ao encargo de 

fazer o calendário desportivo, assim como na anotação dos resultados finais e da 

classificação.  

Esta atividade visa promover o gosto pela prática regular de atividades físicas, 

através da Educação para a prática desportiva, com espírito de compreensão mútua, 

solidariedade e fair play. 

 

4.6 Ação de Formação/Palestra 
 

 De acordo com o estágio, era proposto aos alunos a realização de uma ação 

de formação na escola onde estivessem inseridos e que os professores estagiários 

fossem os preletores. Desta forma, quando cheguei à escola, e em conformidade com 

todos os professores de Educação Física, chegamos ao acordo que este ano a ação 

de formação teria o tema: “Atividade Física e Qualidade de Vida”. 

 O principal objetivo com esta palestra era que os alunos refletissem sobre a 

importância da adoção de estilos de vida saudáveis e com alguns conhecimentos 

nesta área. 

 Como preletora, abordei este tema com algum cuidado, tendo-lhes mostrado 

alguns estudos e exemplos de maus hábitos na nossa vida e o impacto que isso pode 

ter em cada um de nós, em contrapartida dei-lhes a conhecer exemplos de hábitos de 

vida saudáveis. Primeiramente, dei a palestra às duas turmas que estava a lecionar, 

mas depois dei a outras turmas onde os professores me foram pedindo. 
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5. Reflexão Crítica do Estágio 
 

 A concretização do Estágio Pedagógico foi o auge da minha vida, pela 

aprendizagem enriquecedora, pelo imenso trabalho e obstáculos desafiantes que tive 

de ultrapassar, e pela formação e preparação do meu sonho. Ao longo do ano houve 

momentos de erro, reflexão, observação, adaptação, autoavaliação e execução que 

me levaram à melhor maneira de lecionar num contexto real.    

 A elaboração do presente relatório teve como objetivo dar a conhecer todo o 

trabalho realizado no ano de estágio, assim como as nossas decisões e dificuldades 

em todo o processo. Assim, este documento é uma análise e reflexão critica, e 

construtiva, das intervenções do professor estagiário, representando o final da 

formação académica e o início da atividade docente. Esta análise e reflexão deve ser 

realizada ao longo de toda a atividade profissional, tendo em conta que representa 

uma das ferramentas essenciais para o professor aperfeiçoar e atualizar a sua forma 

de lecionar.  

 No início do processo senti alguma preocupação por todo o trabalho que 

teríamos de realizar mesmo antes da primeira aula, das decisões tomadas, da 

organização em termos de aulas e conteúdos ao longo do ano. Estas tarefas tornaram-

se mais difíceis por serem uma novidade para mim e por termos poucas ferramentas 

para as realizarmos como por exemplo: a realização de uma Unidade Didática, o 

planeamento, execução e gestão do tempo de uma aula de noventa minutos, o 

controlo de uma turma com mais ou menos trinta alunos. No entanto, tudo isto fez com 

que eu tentasse, errasse, refletisse e chegasse a um produto final que será útil para o 

futuro. Só através de todo este processo, com altos e baixos, enriqueci a minha 

experiência e obtive novos conhecimentos. 

 Relativamente à prática do ensino supervisionado, e tendo em conta as 

caraterísticas de cada turma, houve a necessidade de adaptação e adequação de 

todo o processo, principalmente nas estratégias de intervenção, conseguindo com que 

cada turma chegasse aos objetivos definidos para a aula. Este aspeto fez com que eu 

aperfeiçoasse a minha capacidade de gerir e monitorizar as aulas. 
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 No decorrer do ano, realizaram-se vários reajustes, nomeadamente no plano 

de aula e sua execução, no planeamento anual e nas Unidades Didáticas e seus 

conteúdos. Neste aspeto, senti-me mais à vontade pela experiência na área do treino, 

não havendo grandes dificuldades perante as imprevisibilidades. No entanto, existindo 

conteúdos que não estava tão à vontade e outras imprevisibilidades, tive algum 

desconforto em arranjar a melhor situação perante aquele acontecimento específico.  

 No que diz respeito a todas as atividades realizadas, procurei sempre ir de 

encontro aos objetivos definidos, zelando por uma conduta apropriada e com valores 

éticos. Tendo em conta a versatilidade das atividades, a minha aprendizagem foi mais 

ampla e diversificada, contribuindo para uma visão mais abrangente sobre a realidade 

da atividade profissional.  

 Com duas turmas bastantes diferentes em termos de comportamentos, ciclos 

de ensino e dificuldades, tentei manter sempre uma boa relação com todos eles, assim 

como dar aos alunos todo o meu conhecimento, para que a evolução deles fosse mais 

significativa, nunca esquecendo a posição do professor e do aluno. Os professores é 

que devem moldar os seus comportamentos e adequar a forma de lecionar perante 

cada turma, tentando encontrar as melhores estratégicas para o sucesso do ensino-

aprendizagem.  

 No final do ano, senti um enorme orgulho na evolução das duas turmas, 

principalmente na modalidade de Ginástica. Esta disciplina específica era a menos 

apreciada e a que tinham mais dificuldade. Consegui acabar a Unidade Didática com 

os alunos a interessados pelo conteúdo e no sucesso dos gestos técnicos. Não há 

melhor sensação do que ver a evolução dos nossos alunos, pois é o reconhecimento 

de todo o nosso trabalho, e melhor ainda, foi no final, todas as palavras de carinho e 

lembranças dadas pelos alunos. 

 A constante interação com os dois Orientadores fez com que a minha 

aprendizagem fosse mais significativa. A vasta experiência e as palavras certas nos 

momentos exatos foram essenciais para ultrapassar todas as barreiras e 

adversidades, mostrando sempre todo o profissionalismo, compreensão e empenho.  

 Por tudo isto acima referido, o meu sentimento só pode ser de dever cumprido 

e gratidão por todos os envolvidos neste processo, e que de certa forma, fazem parte 
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da minha formação. Todos os momentos de erro foram de aprendizagem, todo o 

trabalho concedido valeu a pena, todas as adversidades fizeram-me evoluir e por isso 

só posso dizer que foi um ano fantástico, tanto a nível profissional como pessoal. O 

próximo passo será o de concretizar o sonho de ser professora de Educação Física, 

sem esquecer esta experiência enriquecedora, e visto que só evoluímos e tornamo-

nos melhores profissionais se a aprendizagem for feita diariamente e através da 

partilha de conhecimentos.  
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ANEXOS 
 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

Planificação das Atividades e Projetos 
 

 

 

 

 

2.º PERÍODO 

ATIVIDADES OBJETIVOS 
PÚBLICO

-ALVO 
DINAMIZADORES 

CALENDARIZA

ÇÃO 
RECURSO

S 
ORÇAM

ENTO 

 “Atleta Completo”  

 Promover a atividade 

física e hábitos de vida saudáveis. 

 Sensibilizar os alunos para 

a prática do Atletismo e do desporto 

em geral, como hábito saudável de 

vida. 

 

Alunos do 2.º e 

3.º Ciclos. 

 

Grupo de Educação 

Física. 

 

Final do 2.º Período 

(última semana de 

aulas). 

-

Material 

desportivo. 

Fontelo. 

- Águas. 

 
 

Prémios: 
(1,6*60) 

€ 96 

3.º PERÍODO 

ATIVIDADES OBJETIVOS  
PÚBLICO

-ALVO 
DINAMIZADORES 

CALENDARIZA

ÇÃO 
RECURSO

S 
ORÇAM

ENTO 

  Corta-Mato Escolar  

 Promover o gosto pela 

prática da atividade física. 

 Desenvolver a prática do 

Atletismo. 

 Promover o espírito 

competitivo saudável. 

 

Alunos do 1.º, 

2.º e 3.º Ciclos. 

 

Grupo de Educação 

Física. 

 

No final do 3.º 

período (última 

semana de aulas). 

 

Fontelo. 

- Águas.  

- Fruta. 

 
 

Prémios: 
(1,6*54) 

€ 
86,40 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Sarau Desportivo 

(integrado na 

apresentação das atividades de 

final de ano). 

 Aprofundar o gosto pelas 

atividades gímnicas, expressivas e 

desportivas. 

 Dar a conhecer à 

comunidade algumas das atividades 

desenvolvidas nas aulas de Educação 

Física e no Clube de Ginástica. 

 

 Alunos do 1.º, 

2.º e 3.º Ciclos. 

 

Grupo de Educação 

Física. 

 

No final do 3.º 

período. 

 

 

 Material 

desportivo. 

 
 
 
€ 0 
 
 

PLANO DE FORMAÇÃO 

 

 
AÇÕES DE FORMAÇÃO / 

PALESTRAS 
 

OBJETIVOS 

 
PÚBLICO-

ALVO 
 

DINAMIZADORES 

 
CALENDARIZAÇ

ÃO 
 

RECURSO

S 
ORÇA

MENTO 

 

  “Atividade Física e 

Qualidade de Vida”. 

 

 Refletir sobre a 

importância da adoção de estilos de 

vida saudáveis. 

 

 

 Comunidade 

escolar. 

 

Grupo de Educação 

Física. 

 

A definir. 

 

-

Biblioteca. 

-Águas. 

 

 

€ 0 

 



 
 

 

Colégio da Via-Sacra 
 

Ano Letivo 2017 – 2018 
 

 

 

Planificação Simplificada de Educação Física 

Período

s 
1º Período 

Aula

s Previstas 

2º Período 
Aula

s Previstas 

3º Período 
Aula

s Previstas 
Ano de 

Escolaridade 
Conteúdos Programáticos Conteúdos Programáticos Conteúdos Programáticos 

      6º Ano 

Aptidão Física 3 Aptidão Física 3 Aptidão Física 3 

Jogos Pré-Desportivos 6 Jogos Pré-Desportivos 7 Jogos Pré-Desportivos 4 

Jogos Desportivos Coletivos 18 Jogos Desportivos Coletivos 10 Jogos Desportivos Coletivos 10 

Ginástica 10 Atletismo 6 Ginástica 8 

Desportos de Raquetas 4 Desportos de Raquetas 6 Atletismo 6 

Atividades de Exploração da 

Natureza 
1 

Atividades de Exploração da 

Natureza 
1 

Atividades de Exploração da 

Natureza 
2 

Total: 42 Total: 33 Total: 33 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

Planificação Simplificada de Educação Física 

Período

s 
1º Período 

Aula

s Previstas 

2º Período 
Aula

s Previstas 

3º Período 
Aula

s Previstas 
Ano de 

Escolaridade 
Conteúdos Programáticos Conteúdos Programáticos Conteúdos Programáticos 

9º Ano 

Aptidão Física 3 Aptidão Física 3 Aptidão Física 3 

Jogos Desportivos Coletivos 22 Jogos Desportivos Coletivos 12 Jogos Desportivos Coletivos 12 

Ginástica 10 Ginástica 10 Ginástica 9 

Desportos de Raquetas 6 Atletismo 3 Atletismo 8 

Atividades de Exploração da 

Natureza 
1 

Desportos de Raquetas 4 
Atividades de Exploração da 

Natureza 
1 

Atividades de Exploração da 

Natureza 
1 

Total: 42 Total: 33 Total: 33 

 

                      

 

 

 



 
 

 

  EDUCAÇÃO FÍSICA – PLANIFICAÇÃO ANUAL 

 

 1º Período 2º Período 3º Período 

5º 

Ano 

 

 

 

 

 

Aptidão Física 

Jogos Pré-desportivos 

Andebol / Basquetebol 

Ginástica de Solo 

Desportos de Raquetas 

Atividades de Exploração da Natureza 

 

Aptidão Física 

Jogos Pré-desportivos 

Voleibol 

Desportos de Raquetas 

Atletismo  

Atividades de Exploração da Natureza 

Aptidão Física 

Jogos Pré-desportivos 

Futsal 

Ginástica de Aparelhos 

Atletismo  

Atividades de Exploração da Natureza 

6º 

Ano 

Aptidão Física 

Jogos Pré-desportivos 

Andebol / Basquetebol 

Ginástica de Solo 

Desportos de Raquetas 

Atividades de Exploração da Natureza 

Aptidão Física 

Jogos Pré-desportivos 

Voleibol 

Desportos de Raquetas 

Atletismo  

Atividades de Exploração da Natureza 

Aptidão Física 

Jogos Pré-desportivos 

Futsal 

Ginástica de Aparelhos 

Atletismo  

Atividades de Exploração da Natureza 



 
 

7º 

Ano 

Aptidão Física 

Andebol / Basquetebol 

Ginástica de Solo 

Desportos de Raquetas 

Atividades de Exploração da Natureza 

Aptidão Física 

Voleibol 

Ginástica de Acrobática 

Atletismo  

Desportos de Raquetas 

Atividades de Exploração da Natureza 

Aptidão Física 

Futsal 

Atletismo  

Ginástica de Aparelhos 

Atividades de Exploração da Natureza 

8º 

Ano 

Aptidão Física 

Andebol / Basquetebol 

Ginástica de Solo 

Desportos de Raquetas 

Atividades de Exploração da Natureza 

Aptidão Física 

Voleibol 

Ginástica de Acrobática 

Atletismo  

Desportos de Raquetas 

Atividades de Exploração da Natureza 

Aptidão Física 

Futsal 

Atletismo  

Ginástica de Aparelhos 

Atividades de Exploração da Natureza 

9º 

Ano 

Aptidão Física 

Andebol / Basquetebol 

Ginástica de Solo 

Desportos de Raquetas 

Atividades de Exploração da Natureza 

Aptidão Física 

Voleibol 

Ginástica de Acrobática 

Atletismo  

Desportos de Raquetas 

Atividades de Exploração da Natureza 

Aptidão Física 

Futsal 

Atletismo  

Ginástica de Aparelhos 

Atividades de Exploração da Natureza 

 

 Nota: A planificação está sujeita a alterações, sempre que assim se justifique 

 

 



 
 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

População 
Alvo 

Ano 6º 

Critérios, parâmetros e 
ponderações de avaliações 

Domínio Sócio-Afetivo 

30% Empenho e participação 10% 

Turma B 
Responsabilidade 10% 

Disciplina 10% 

Masculino 13 Domínio cognitivo 10% Questionamento nas aulas 

Feminino 11 Domínio Psicomotor 
60% Conteúdos programáticos 50% 

Aptidão Física 10% 

Caraterização 
dos recursos 

Temporais 

Início e término Inicio a 17 de Outubro de 2017 e término a 5 de Dezembro 

Nº de aulas 5 aulas de 90’ (3ºF das 10:30h às 12h) 

Materiais 
Instalações 1/2 do pavilhão e 2 campos exteriores  

Material didático 14 bolas de basquetebol, 20 coletes, 50 sinalizadores e 10 cones 

Humanos 

Professor Ricardo Andrade (responsável) e Inês Aguiar (estagiária) 

Assistentes 
Operacionais 

Uma funcionária no apoio aos balneários 

Definição de 
Objetivos 

Domínio sócio-
afetivo 

1. Coopera com os companheiros, escolhendo as ações favoráveis e admitindo as indicações que lhe dirigem, aceitando 
sempre as opções e falhas dos seus colegas. 

2. Aceita as decisões de arbitragem e trata de igual forma os companheiros e adversários 

Domínio 
Cognitivo 

Conhece o objetivo e regras do jogo, a função e o modo de execução das principais ações técnico-táticas. 

Domínio 
Psicomotor 

a) Receção – com as duas mãos  
b) Enquadramento ofensivo – assume uma posição facial ao cesto 
c) Passe – com segurança a um companheiro desmarcado 
d) Lançamento em apoio – se tem o cesto ao alcance, em vantagem ou livre de defesa 
e) Drible de progressão – se tem espaço livre à sua frente 
f) Desmarcação – criar linhas de passe ofensivas 
g) Marcação – colocar-se entre o adversário direto e o cesto 

Unidade Didática de Basquetebol 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

Observações: 

Os conteúdos da unidade didática são de acordo com os que o grupo de Educação Física do colégio da Via-Sacra apresenta. 

 

 

Aula Data Objetivo Especifico Função didática Avaliação Espaço Estratégias MATERIAL 

1 e 2 17/10/17 
Avaliar o nível inicial de prestação 
motora da turma 

Controlo/Avaliação Diagnóstica ½ pavilhão/Exterior Jogo formal Bolas de basquetebol, coletes 

3 e 4 24/10/17 
Domínio do passe/receção, drible 
e enquadramento ofensivo 

Introdução/Assimilação Formativa ½ pavilhão/Exterior Estações/grupos/jogos 
reduzidos 

Bolas de basquetebol, coletes, 
sinalizadores e cones 

5 e 6 7/11/17 
Domínio do lançamento em apoio 
Domínio do drible  

Introdução/Assimilação 
 

Exercitação/Consolidação 

Formativa ½ pavilhão/Exterior Estações/grupos/jogos 
reduzidos/jogo formal 

Bolas de basquetebol, coletes, 
sinalizadores 

7 e 8 28/11/17 
Domínio do lançamento em apoio 
Domínio da 
desmarcação/marcação 

Exercitação/Consolidação 
 

Introdução/Assimilação 

Formativa ½ pavilhão/Exterior Estações/grupos/jogos 
reduzidos/jogo formal 

Bolas de basquetebol, coletes, 
sinalizadores 

9 e 10 5/12/17 
Avaliar o nível final de prestação 
motora da turma 

Controlo/Avaliação Sumativa ½ pavilhão/Exterior Jogo formal Bolas de basquetebol, coletes 



 
 

 

 

Fatores de sucesso (estratégias utilizadas adequadamente) 

Devido à escola ter tabelas em campos exteriores, ajudou me na elaboração das aulas sempre que esteve bom tempo para a 

prática da modalidade no exterior, uma vez que havia aulas que não tinha o pavilhão todo disponível. Os alunos conseguem evoluir com 

mais facilidade no processo ensino-aprendizagem em espaços grandes, do que em espaços curtos e só com uma tabela. Este aspeto foi 

positivo, também, nos índices de empenho e motivação dos alunos. No início da unidade didática apercebi-me que poucos eram os 

alunos que acompanhavam a modalidade de basquetebol, por isso aconselhei-os a verem um jogo de basquetebol na televisão ou ao 

vivo, se tivessem possibilidades. 

 

Fatores de insucesso (estratégias que não resultaram) 

Até arranjar as melhores estratégias e os melhores exercícios, senti dificuldades na evolução dos alunos nesta modalidade, 

devido à pouca experiência na mesma. Senti que os alunos estavam com dificuldades em executar os gestos técnicos que pretendiam e 

isso estava a afetar o comportamento do aluno na aula. O facto de não ter nenhum jogador de basquetebol federado, na turma, não 

ajudou na evolução da turma.  

 

Sugestões para resolução dos problemas/Estratégias de melhoria das próximas unidades didáticas 

Devo refletir sempre sobre os exercícios, de modo a que consiga evitar imprevistos que possam acontecer. Devo, também, 

arranjar estratégias para que os alunos consigam entender mais facilmente o que é pretendido nos exercícios mais complexos. Ser eu a 

fazer os grupos/equipas, de modo a que estes diquem equilibrados e seja positivo para a evolução de todos os alunos.  

 

Imprevistos e modo de resolução 

Houve vezes em que nem todos os alunos puderam realizar a aula, o que me obrigou a alterar a estrutura da aula ou dos 

exercícios que, inicialmente, estavam planeados.   

Balanço da Unidade Didática de Basquetebol 



 
 

 

 
Avaliação Diagnóstica de Basquetebol 



 
 

PLANO DE AULA Nº 32 E 33 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Unidade Didática: Basquetebol 

Professora: 
Inês Aguiar, 

57826 
Instalação: 

Campos 

exteriores 

Turma: 6º B 
Tempo 

Horário: 
90’ 

Aula nº: 7 e 8 da UD Nº de alunos: 24 

Data: 28/11/2017 
Material 

didático 

bolas, coletes, 

sinalizadores e cones 

Objetivo Específico: Domínio do lançamento e desmarcação/marcação 

Conteúdos: Passe, drible, lançamento, desmarcação e marcação 

Função Didática: Exercitação/Consolidação e Introdução/Assimilação 

Objetivo operacional nº1 

Ação: 
Lançamento 

Contexto: 
Grupal – 2 grupos 

de 12 

 
Critérios de Êxitos: 

Se tem o cesto ao alcance, em vantagem ou 
livre de defesa 

Objetivo operacional nº2 

Ação: 
Lançamento 

Contexto: 
Grupal – grupos 

de 6 – 2x1 

 
Critérios de Êxitos: 

Se tem o cesto ao alcance, em vantagem ou 
livre de defesa 

Objetivo operacional nº3 

Ação: 
Desmarcação/ 

Marcação 

Contexto: 
Grupal – grupos 
de 6; 3x1 e 3x3 

 
Critérios de Êxitos: 

Criar linhas de passe ofensivas 
Colocar-se entre o adversário direto e o cesto 



 
 

* 10’ Após o toque começa a aula 

T.H. 
Sequência 

de tarefas 
Estratégias/Controlo do exercício Esquema 

Estratégias/Controlo 

do professor 

2’ 
Instrução 

Inicial 

 

Alunos organizados de frente para o 

professor alertando sobre os aspetos de 

segurança e algumas regras de aula. De 

seguida faz uma breve introdução ao 

objetivo da aula, seus critérios de êxito e 

suas componentes críticas. 

 

Alunos voltados de 

costas para as restantes aulas, 

para a porta de entrada ou 

bancada. Colocação dos 

mesmos de forma que tenham 

o mesmo ângulo de visão para 

o professor. 

1’ 
Transição/ 

Organização 
Organizar os alunos em duas equipas cada uma na linha final do campo de basquetebol 

10’ 
1º Objetivo 

operacional 

 

Jogo do lencinho – cada aluno tem um 

número, quando o professor diz um número, 

os alunos que tem esse número devem ir em 

corrida apanhar a bola que se encontra no 

lado esquerdo e dirigir-se para a outra tabela 

realizar lançamento. 

Variantes: chamar mais que um aluno 

Componentes críticas: velocidade máxima, 

rotação do pulso; flexão/extensão pernas 

braços 

 

Espaço: 

Campo de 

basquetebol 

  

• Demonstrar com 
alunos 

• Grupos aleatórios 

• Circular de frente para 
os alunos 

• Observar  

• Feedback coletivo e 
individual 

• Reforço positivo 

1’ 

Transição/ 

Instrução/ 

Organização 

O professor organiza os alunos para o segundo objetivo operacional distribuindo-os pelas 4 

tabelas em grupos de 6 

20’ 
2º Objetivo 

Operacional 

 

Dois alunos com bola em cada lado do cesto 

e um aluno sem bola à frente destes. 

Primeiro aluno da fila passa a bola ao colega 

da frente este faz drible em direção ao cesto 

e realiza o lançamento. Saem as duas colunas 

ao mesmo tempo. Quem faz passe vai para o 

lugar do jogador que recebe/lança. E este vai 

para o lugar do jogador que passa 

Variante: 2x1 

Componentes críticas: drible ao nível 

da cintura; subir a bola na vertical; flexão do 

pulso colocando a bola a rodar para trás; 

 

Espaço: 

Metade do campo 

de basquetebol 

 

• Demonstrar com 
aluno 

• Grupos aleatórios 

• Manter os grupos 

• Circular de frente para 
os alunos 

• Observar  

• Feedback coletivo e 
individual 

• Reforço positivo 



 
 

1’ 

Transição/ 

Instrução/ 

Organização 

O professor organiza os alunos para o terceiro objetivo operacional, mantendo os grupos de 

6 

28’ 
3 º Objetivo 

Operacional 

 

Num contexto de 3x1 a equipa que ataca 

tenta fazer ponto através da desmarcação. A 

defesa em inferioridade numérica tem de ter 

noção do jogador com bola e dos restantes, 

marcando não só o jogador mas também 

uma zona 

Variantes: 3x2; 3x3 

Componentes críticas: Passa e desmarca; 

marcação entre o jogador e a tabela; fechar 

linhas de passe 

 

 

Espaço: 

Metade do campo 

de basquetebol 

• Demonstrar com 
aluno 

• Dividir rapazes e 
raparigas 

• Circular de frente para 
os alunos 

• Observar  

• Feedback coletivo e 
individual 

• Reforço positivo 

2’ 
Balanço 

Final 

 

O professor faz as considerações finais da 

aula, verificando se os objetivos da aula 

foram apreendidos pelos alunos, fazendo 

perguntas e pedindo para demonstrar. 

Responde a possíveis dúvidas a cerca do 

objetivo dado e da modalidade, finalizando 

dizendo que a próxima aula é de avaliação. 

Arrumo do material. 

 

 

 

Alunos voltados de 

costas para as restantes aulas 

ou para a porta de entrada. 

Colocação dos mesmos de 

forma que tenham o mesmo 

ângulo de visão para o 

professor. 

65’ Dado por terminado a aula 

*15’ antes do toque acaba a aula para os alunos tomarem banho 

 

Legenda: 

 

 

 



 
 

Balanço 

 

➢ Fatores de sucesso (estratégias utilizadas adequadamente) 
 
Mobilização dos alunos para a aula, por esta ser maioritariamente 

constituída por jogos reduzidos. Ter planeado a aula com muitos jogos, sabendo 
que os conteúdos da defesa não são tão motivadores para os alunos. Foi uma aula 
com poucas paragens, mantendo os grupos e aumentando o tempo de prática, 
apesar de ser uma aula mais pequena.  

 

➢ Fatores de insucesso (estratégias que não resultaram) 
 
Haver um conteúdo da defesa, onde os alunos não se interessam tanto e 

por isso estavam mais preocupados com o ataque.  

 

➢ Sugestões para os problemas/Estratégias de manutenção e/ou modificação 
 

Procurar exercícios de motivação para os conteúdos menos apreciados pelos 

alunos. Utilizar as mesmas estratégias ao longo da aula, como manter os mesmos grupos. 

 

➢ Alterações efetuadas ao plano de aula 
 

Não houve alterações ao plano de aula 



 
 

 

 

 

 

Avaliação Final de Basquetebol 



 
 

 

 

 

Andebol Basquetebol Ginástica no Solo

André Gomes 4 4 3 5 4 4 3 4 4 4

António Escada 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5

Bárbara Figueiredo 3 4 3 4 3 4 3 3 3 3

Bernardo Azevedo 4 4 5 5 4 4 4 3 5 4

Carlota Pinto 4 3 4 3 4 4 4 5 4 4

Daniela Fernandes 3 4 4 3 3 3 3 4 3 4

Erica Santos 4 4 4 3 4 3 4 4 4 4

Fernando Amado 3 3 3 3 2 3 3 2 4 3

Filipe Almeida 3 2 3 3 2 3 3 3 4 3

Francisco Santos 4 4 3 4 4 5 4 4 5 4

Francisco Silva 4 4 4 5 4 5 4 4 5 4

Joana Sousa 3 3 3 3 3 3 4 4 4 3

João F. Silva 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3

João Oliveira 4 3 3 4 4 3 3 3 4 3

João Figueiredo 5 5 4 4 5 5 5 4 5 5

João P. Silva 3 3 4 4 3 3 3 4 3 3

Leonor Almeida 5 5 5 5 5 5 4 5 4 5

Leonor Correia 4 3 4 4 4 5 3 5 4 4

Maria Penha 4 4 5 4 4 4 3 4 4 4

Maria Oliveira 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5

Maria Vieira 4 4 5 4 4 4 3 5 4 4

Matilde Gomes 4 4 4 5 5 4 5 5 4 4

Simão Martinho 4 4 3 5 4 4 4 4 5 4

Tiago Aibéo 4 4 4 5 4 4 5 5 5 4

Letícia Araújo 3 3 2 3 3 3 3 4 4 3

Dominio Psicomotor - 60% Domínio Cognitivo - 10% Domínio Socio-Afetivo - 30%
Auto-

Avaliação

Avaliação 

Final
Conteúdos programáticos (50%)

Aptidão 

Fisica (10%)
Questões nas aulas Empenho/Participação Responsabilidade Disciplina

Avaliação Final do Período 



 
 

Questionário Sociométrico 
 

 

 

Este questionário será absolutamente sigiloso (as tuas respostas nunca serão divulgadas) pelo 

que deves responder com toda a sinceridade. Obrigado 

1. Escolhe três colegas com quem gostarias de fazer um trabalho de grupos 
1º_________________________________________________________ 

2º_________________________________________________________ 

3º_________________________________________________________ 

Em relação à tua primeira escolha diz uma ou duas qualidades da pessoa que 

influenciaram a tua escolha. 

______________________________________________________________________________

____ 

2. Escolhe três colegas da tua turma com quem não gostarias de fazer um trabalho de 

grupo 
1º_________________________________________________________ 

2º_________________________________________________________ 

3º_________________________________________________________ 

 

(Opcional) Em relação à tua primeira escolha diz um dois defeitos da pessoa que 

influenciaram a tua escolha 

______________________________________________________________________________

_______ 

3. Escolhe três colegas da tua turma a quem contavas um segredo 
1º_________________________________________________________ 

2º_________________________________________________________ 

3º_________________________________________________________ 

 

Em relação à tua primeira escolha diz uma ou duas qualidades da pessoa que 

influenciaram a tua escolha. 

______________________________________________________________________________

_______ 

4. Escolhe três colegas da tua turma a quem não contavas um segredo 
1º_________________________________________________________ 

2º_________________________________________________________ 

3º_________________________________________________________ 

 

(Opcional) Em relação à tua primeira escolha diz um dois defeitos da pessoa que 

influenciaram a tua escolha 



 
 

 
 

Estágio no Colégio da Via-Sacra - Viseu 

2º ano de Mestrado em Ensino da Educação Física nos 

Ensinos Básicos e Secundários na UTAD 

 

 

Trabalho 

 

Legenda: vermelho - respostas negativas; verde – respostas positivas 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 Verdes Vermelhos

1 1 1 2 3 3 2 7 0

2 1 2 3 3 2 1 1 4

3 1 3 2 1 3 2 5 0

4 2 1 2 1 3 3 5 1

5 2 3 1 1 3 2 1 0

6 2 1 3 1 2 2 2 0

7 3 2 3 1 2 1 3 1

8 1 3 3 1 2 2 1 2

9 2 1 3 2 3 1 4 9

10 1 3 3 2 2 1 5 4

11 3 1 1 2 3 2 1 19

12 2 1 1 3 2 3 2 4

13 3 2 1 3 2 1 1 1

14 1 3 1 2 3 2 0 6

15 1 3 2 2 1 3 8 4

16 1 2 2 3 3 1 5 0

17 2 3 1 3 1 2 6 6

18 1 2 3 1 2 3 3 2

19 1 1 2 3 3 2 1 0

20 3 1 2 3 2 1 3 0

21 2 3 2 1 3 1 3 2

22 3 3 1 2 1 2 9 2

23 2 3 2 1 3 1 3 1

24 2 2 1 1 3 3 2 1

25 3 2 1 1 2 3 5 0

26 3 2 3 1 2 1 1 0



 
 

 

 

Lazer 

 

Legenda: vermelho - respostas negativas; verde – respostas positiva 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 Verdes Vermelhos

1 1 3 3 2 1 2 4 3

2 3 2 1 3 1 2 1 2

3 1 2 3 1 2 3 8 1

4 1 2 1 3 2 3 3 5

5 3 2 1 3 2 1 2 0

6 2 1 1 3 3 2 5 0

7 3 3 1 2 1 2 4 0

8 1 3 1 2 2 3 2 4

9 2 2 1 3 3 1 4 4

10 1 3 3 2 2 1 5 1

11 2 1 2 3 3 1 1 18

12 1 2 1 3 3 2 3 1

13 3 2 1 3 2 1 1 2

14 3 2 2 1 1 3 0 8

15 2 1 3 1 3 2 6 6

16 2 2 3 3 1 1 4 0

17 2 3 1 3 1 2 3 10

18 3 2 1 1 3 2 0 3

19 2 3 1 3 2 1 1 0

20 1 2 2 1 3 3 4 0

21 3 3 2 1 1 2 3 0

22 3 2 1 2 1 3 2 7

23 3 2 3 2 1 1 2 2

24 1 3 2 1 3 2 5 1

25 3 2 1 1 2 3 4 0

26 3 1 1 2 3 2 1 0




