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Resumo 

 De regresso à escola, mais um ano letivo, mas desta vez com funções, papel diferente. 

Uma vida enquanto estudante, que culmina com o primeiro ano enquanto professor, que me 

proporcionará um contacto com a realidade profissional. O Estágio Pedagógico assume-se como 

o culminar da formação académica, apresentando-se como um período decisivo e de articulação 

dos saberes. 

O presente relatório de estágio tem como propósito a descrição de toda a atividade 

desenvolvida durante o ano letivo e, simultaneamente, apresentar uma reflexão critica sobre a 

experiência pedagógica em todo o contexto escolar. A Prática de Ensino Supervisionada reflete 

um grande período de experiência e incerteza, onde o professor estagiário coloca em prática 

todo o conhecimento adquirido. 

Este relatório é referente ao estágio realizado na Escola Secundária Morgado Mateus, 

estando a estrutura do mesmo feita de forma cronológica e do geral para o particular, abordando 

todas as partes do processo ensino-aprendizagem. Ao longo deste, irei abordar cinco pontos 

distintos entre eles, embora interligados. No primeiro faço uma breve apresentação pessoal, e 

refiro as expetativas sobre o estágio, os alunos, a escola, o orientador e o supervisor de estágio. 

O segundo ilustra um enquadramento institucional, onde aborda-se o que é o estágio pedagógico 

em si, caracterizando a escola e todos os recursos que a mesma disponha, abordando o 

departamento de educação física e o professor orientador que me auxiliou durante todo o ano, 

acabando este ponto falando sobre as turmas que acompanhei ao longo deste ano. O terceiro diz 

respeito, à prática profissional, que se refere a todo o processo da parte prática, começando pela 

organização e gestão do processo de ensino-aprendizagem, que engloba, a conceção, de todo 

este processo, o planeamento, que se divide em diversos pontos, começando com uma visão 

global, ou seja, o planeamento global, passando pela unidade didática até uma visão mais 

singular, como o plano de aula. Ainda neste, é salientado os estilos de ensino utilizados ao longo 

deste ano (Autoavaliação, o Inclusivo e o da Descoberta Guiada (Convergente)), e por último 

abordo os três tipos de avaliação usados, diagnóstica, formativa e sumativa. O quarto ponto falo 

sobre a ação de informação realizada sobre a homossexualidade e a sua apresentação foi 

realizada à turma do 12ºB. Por último, mas não menos importante, estão descritas todas as 

atividades em que participei e auxiliei ao longo do ano na escola, todos os torneios realizados e 

o desporto escolar de futsal no qual auxiliei no ensino ao longo de todo o ano. 

Posteriormente, faço uma reflexão crítica sobre como foi o primeiro ano ao nível da 

docência e deixo sugestões e aperfeiçoamentos que fui ganhando com a experiência deste ano 

letivo. 

Palavras chave: Estágio pedagógico; Educação física; Ensino supervisionado;  
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Abstract 

 Back to school, another school year, but this time with functions, different role. A life as 

a student, culminating with the first year as a teacher, which will give me a touch with the 

professional reality. The Pedagogical Stage assumes the culmination of the academic formation, 

presenting itself as a decisive period and of articulation of the knowledge. 

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

the school year and to present a critical reflection on the pedagogical experience throughout the 

school context. The Supervised Teaching Practice reflects a great period of experience and 

uncertainty, where the trainee teacher puts in practice all the knowledge acquired and at the 

same time validates all these competences, gaining new aptitudes. 

This report refers to the stage taken at Morgado Mateus Secondary School, the structure 

of which is chronological and from the general to the particular, addressing all parts of the 

teaching-learning process. Throughout this, I will address five distinct points among them, 

though intertwined. In the first one I make a brief personal presentation, and I mention the 

expectations about the internship, the students, the school, the supervisor and the supervisor of 

the internship. The second illustrates an institutional framework, which addresses the 

pedagogical stage itself, characterizing the school and all the resources it has available, 

addressing the department of physical education and the guidance teacher who assisted me 

throughout the year, finishing this point talking about the classes that I followed along this year. 

The third concerns professional practice, which refers to the whole process of the practical part, 

starting with the organization and management of the teaching-learning process, which 

encompasses the design of this whole process, planning, which is divided into various points, 

starting with a global vision, that is, global planning, through the didactic unit to a more singular 

vision, such as the lesson plan. Still in this, the teaching styles used throughout this year (Self-

assessment, Inclusive and Converged Discovery) are highlighted, and lastly I address the three 

types of assessment used, diagnostic, formative and summative. The fourth point I talk about the 

action of information about homosexuality and its presentation was made to the class of 12ºB. 

Last but not least, all the activities I participated in and assisted throughout the year at school, 

all the tournaments held and the indoor soccer sport in which I assisted in teaching throughout 

the year were described. 

Later, I make a critical reflection on what the first year was like at the teaching level and 

I leave suggestions and improvements that I gained from the experience of this school year. 

Keywords: Professional internship; Physical Education; Supervised teaching; 
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1. Introdução 

 

 A elaboração deste relatório tem como principais objetivos a apresentação 

detalhada de todos os acontecimentos relevantes que ocorreram ao longo deste ano 

letivo, bem como analisar criteriosamente todos os pormenores deste percurso que foi o 

estágio pedagógico. 

 Corte, A. e Lemke, C. (2015) referem que o estágio supervisionado permite ao 

futuro docente conhecer, analisar e refletir sobre o seu ambiente de trabalho. Para isso, o 

aluno necessita de enfrentar a realidade recorrendo às teorias que aprende ao longo do 

curso, às reflexões que faz a partir da prática que observa, de experiências que viveu e 

que vive enquanto aluno e do conhecimento, estratégias que absorveu ao longo do 

curso. 

 Bolhão (2013) denomina o estágio curricular, quando bem fundamentado, 

estruturado e orientado, como um importante componente do processo de formação 

académica e profissional, na qual o aluno prepara-se para a sua iniciação futura no 

mercado de trabalho mediante a participação em situações reais de trabalho.  

Galamba (2010) indica que o estágio pedagógico é o resultado de todo um 

processo que teve início na nossa formação inicial e no qual, podemos pôr em prática 

todo o conhecimento adquirido ao longo dessa formação. Este comtempla um conjunto 

de tarefas que proporcionam a organização, estruturação e realização do processo de 

ensino-aprendizagem. 

O presente documento denominado por “Relatório Final de Estágio” está 

inserido no âmbito da disciplina de Estágio I e II, integrada no plano de estudos do 2º 

Ciclo em Ensino de Educação Física nos Ensinos Básico e Secundário, da Universidade 

de Trás-os-Montes e Alto Douro. Este estágio teve um papel relevante durante um 

período de formação, porque permitiu ter um contato direto com a realidade escolar. 

Através deste tive a oportunidade de vivenciar a realidade do processo ensino-

aprendizagem. 

Neste relatório pretendemos demonstrar de forma sucinta o caminho que 

percorremos durante este ano letivo 2017/2018, como professores estagiários de 

Educação Física, na Escola Secundária Morgado Mateus, sob orientação do professor 

Carlos Pires, pessoa que nos ajudou a descobrir, melhorar as nossas estratégias durante 
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esta viagem. Igualmente, pretendemos sintetizar de forma critica a oportunidade que 

tivemos de desempenhar a função de docente, sobretudo transmitir o que de bom e de 

menos bom teve este trajeto único. Procuramos partilhar as experiências, sucessos e 

insucessos vivenciados, fazendo referência às quatro áreas compõem este processo: 

Organização e Gesto do Processo Ensino-Aprendizagem; Participar na Escola; Relação 

com a Comunidade Escolar e Desenvolvimento Profissional.  

Para poder desenvolver com autenticidade e de forma fidedigna, baseamo-nos 

num conjunto de reflexões elaboradas ao longo dos três períodos letivos que auxiliaram-

nos numa retrospetiva acerca de todas as atividades desenvolvidas.  

A realização deste relatório serve para retirar uma ideia de como foi ultrapassado 

este trajeto, desde o primeiro ao último dia de aulas, deixando para trás um conjunto de 

desafios que foram sendo ultrapassados e que, dessa forma, ajudaram-nos a melhorar 

enquanto professores, sendo este o principal objetivo deste estágio pedagógico.  

Neste, fazemos uma descrição e uma reflexão, expondo as expetativas 

relativamente ao estágio, bem como a descrição das atividades desenvolvidas, 

explicitando as contrariedades e a forma como foram ultrapassadas, bem como as 

conclusões relativas a este ano.  

 

2. Enquadramento pessoal 

 2.1. Quem somos? 

 

Desde da infância que o desporto está inserido na nossa vida, quer fosse a correr, 

a andar de bicicleta, mas principalmente pelos nossos pais serem professores de 

educação física e por isso vivia-se, falava-se e quase “comia-se” desporto todos os dias. 

Derivado a este contexto familiar e por ter-mos acompanhado os nossos pais para todo o 

lado, penso que fomos muito influenciados a viver este mundo que hoje não 

imaginamos como seria senão tivéssemos seguido as suas pisadas.  

Tendo desde cedo, uma decisão tomada em relação ao nosso futuro, viemos 

continuar a nossa formação académica para uma cidade à qual nunca tínhamos visitado, 

completamente tanto a nível cultural, temporal que é Vila Real em relação a Aveiro. 

Assim começa a maior aventura das nossas vidas, em que hoje dizemos que não 

estávamos preparados principalmente a nível humano e nunca imaginamos a quantidade 
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de conhecimento que existia e que fez-nos ver a atividade física de maneira 

completamente diferente.  

 Desafio esse, superado com sucesso. Os ganhos desta experiência de vida foram 

inimagináveis, desde o conhecimento adquirido nas diversas áreas que o desporto 

abrange, os amigos que “entraram” nas nossas vidas e que foram imprescindíveis para o 

sucesso desta etapa e as mudanças enquanto seres humanos que esta etapa exigiu-nos. 

Em 2016 chegou o fim desta etapa, o fim de três anos inesquecíveis e o primeiro grande 

objetivo estava concluído com sucesso: licenciatura em Ciências do Desporto.  

 Terminada a licenciatura a pergunta que se imponha era: “E agora? Vamos 

tentar entrar no mercado de trabalho ou seguir para o mestrado?” A resposta foi 

imediata, sendo a escolha o Mestrado em Ensino de Educação Física, agora sim 

estávamos a um pequeno passo de concluir um dos meus objetivos de vida.  

 Sucedeu-se mais um ano de grande aprendizagem contínua, que acrescentou 

muitos conhecimentos aos anteriormente assimilados, culminando com o início do ano 

de estágio. Neste mesmo estágio iriamos pôr em prática tudo aquilo que assimilamos 

nos anos anteriores, não apenas o ano de mestrado, mas também os três anos da 

licenciatura. 

Na Escola, a profissão de docente no ensino, tem muitas particularidades, mas 

aquilo com que mais nos identificamos é a passagem de um estado de medo/insegurança 

(“não somos capazes/não conseguimos fazer”) para um nível superior (“somos capazes/ 

já conseguimos fazer”). É completamente fascinante esta alteração. A oportunidade de 

compreender e estimular este fenómeno, torna o ofício de ser professor um dos mais 

marcantes da sociedade atual pois podemos ajudar a traçar o rumo da vida daqueles que 

nos rodeiam. Participar e sermos intervenientes ativos deste processo é sem dúvida algo 

bastante enriquecedor tanto a nível pessoal como profissional. 

2.2 Expetativas pessoais 

  

Na hora de iniciarmos este percurso, muita era a expetativa do estagiário em 

relação à realidade que iria encontra da que tinha em mente idealizado.  

Esta nova experiência impunha inevitavelmente, inúmeras questões. Seremos 

capazes? Seremos capazes de passar toda a teoria para a prática? Seremos capazes de 
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transmitir corretamente todos os conhecimentos aos meus alunos? Seremos capazes de 

motivar os meus alunos? Seremos capazes de estabelecer um bom relacionamento com 

os alunos, mantendo sempre o bom funcionamento da aula? 

Confessamos que a transição de alunos para professores assustávamo-nos em 

certa forma, devido ao grau de responsabilidade que acarreta, mas tendo em conta os 

modelos e as referências que vivenciamos ao longo do nosso percurso académico, 

tínhamos confiança que tudo iria correr da melhor maneira. 

No primeiro dia de aulas, o medo pela inexperiência da tarefa que estávamos a 

desempenhar, embora, em contexto diferente, já tivéssemos passado pela experiência de 

dar aulas, era enorme pois o contexto agora era real. Mas ao enfrentarmos os alunos, 

com o maior número de aulas lecionadas os medos que outrora existiam foram-se 

dissipando. 

Também, esta caminhada ser feita com os nossos colegas de estágio fez com que 

a união pelo sucesso de todos os elementos fosse um fator importante, de modo a 

ultrapassar todos os obstáculos com maior facilidade. 

2.3. Expetativas em relação à Escola 

No que diz respeito à escola, foi-nos transmitida a ideia de que a Escola 

Morgado Mateus possuía todas as condições para que o estágio pedagógico corresse da 

melhor forma. Não tendo uma imagem concreta do funcionamento da mesma, o nosso 

primeiro pensamento era adotar, desde o primeiro dia, uma atitude profissional num 

contexto escolar. 

Relativamente às condições materiais e espaciais existentes no meio escolar, 

esperávamos que permitissem realizarmos as nossas funções com a maior qualidade 

possível, tendo em conta ser uma escola secundária com tantos alunos. Em suma, 

tínhamos como ambição poder desenvolver o espírito desportivo na comunidade 

escolar.  

2.4. Expetativas em relação ao Orientador de Estágio 

No que toca, ao orientador de estágio, tínhamos a expetativa que além da função 

que iria desempenhar, fosse uma pessoa amiga, conselheira e em quem pudéssemos 

confiar nos momentos mais complicados.  
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Desde logo apercebemo-nos que era uma pessoa com muito conhecimento e 

muitos anos de prática no meio escolar, com muita experiência na orientação de estágios 

pedagógicos e com muita postura altamente profissional.  

2.5. Expetativas em relação ao supervisor de Estágio 

Em relação ao supervisor de estágio, prevíamos que este tivesse uma relação 

direta com o orientador, de forma a puderem serem os mais justos possíveis nos 

momentos avaliativos. Tínhamos a perfeita noção, que não ter contato constante, não 

era a melhor solução, mas sabíamos que era alguém que estaria do nosso lado para que 

o núcleo alcançasse os seus objetivos. 

3. Enquadramento Institucional 

 3.1. Estágio pedagógico  

 

 O Estágio pedagógico (EP) está englobado no segundo ano do Mestrado de 

Ensino da Educação Física nos Ensinos Básicos e Secundários da UTAD. Este nunca 

deve ser visto como apenas unidade curricular comtemplada no plano de estudos, mas 

sim como um projeto de formação que tem como objetivo primordial o 

desenvolvimento do professor no ato da docência.  

Este EP entende-se como um “projeto de formação do estudante com a 

integração do conhecimento proposicional e prático necessário ao professor, numa 

interpretação atual da relação teoria prática e contextualizando o conhecimento no 

espaço escolar. O projeto de formação tem como objetivo a formação do professor 

profissional, promotor de um ensino de qualidade. Um professor reflexivo que analisa, 

reflete e sabe justificar o que faz em consonância com os critérios do profissionalismo 

docente e o conjunto das junções docentes entre as quais sobressaem funções letivas, de 

organização e gestão, investigativas e de cooperação. (Matos, Z., 2011). 

Do EP tinha como expetativa o meu desenvolvimento no que diz respeito ao 

processo ensino-aprendizagem, além de crescer enquanto homem. 

Rolim (2013) afirma que “O EP deve ser por todos entendido como um processo 

consciente e reconstruído, prolongado e profundo diariamente construído, desconstruído 

e construído novamente, com muitos avanços e recuos". 
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É incontestável a complexidade e o desafio que as diversas tarefas assumidas 

provocam ao estagiário. Ainda assim, o estágio pedagógico possibilita uma formação 

integral e completa, preparando os estudantes para o mundo de trabalho. 

 

3.2 A escola 

 

 A escola hoje em dia é uma instituição de primeira linha na formação de 

valores, que indicam os rumos pelo qual se fará o futuro. É através da escola que estes 

são transmitidos aos cidadãos, de forma unificada e ajustada à realidade.  

Assim, a escola é uma instituição social com objetivos e metas determinadas 

para serem transmitidos aos cidadãos, esta constitui um contexto diversificado de 

desenvolvimento e aprendizagem, isto é, um local que reúne uma grande diversidade de 

conhecimentos, atividades, regras e valores. 

A opção pela ESMM foi derivada às boas referências dadas pelos colegas que 

haviam estagiado em anos anteriores, quer ao nível da realização de um estágio 

pedagógico, como ao nível de condições materiais e espaciais. 

 O AEMM, situa -se na Rua Dr. Sebastião Augusto Ribeiro e é a sede do 

agrupamento, que agrupa 8 escolas (1 escola secundária, 3 escolas básicas e 3 jardins de 

infância). 

No que concerne aos recursos materiais, a ESMM engloba dois pavilhões onde 

se lecionam as diferentes disciplinas. Existe ainda blocos onde estão localizadas a 

papelaria, o refeitório e a sala de convívio com bar, permitindo assim uma maior 

interação e convívio entre os alunos e a restante comunidade escolar.  

Em relação aos recursos espaciais destinados às aulas de EF, a escola detém um 

pavilhão gimnodesportivo, onde é possível a lecionação de três turmas em simultâneo, 

funcionando cada uma em 1/3 do pavilhão. O pavilhão está em muito boas condições e 

é constituído por quatro balneários, uma sala de professores, dois quartos de banhos, 

uma arrecadação para material. No espaço exterior ao pavilhão, existe dois campos de 

jogo. O facto de a escola estar totalmente equipada com o que é considerado básico para 

a aprendizagem de cada modalidade, permite aos alunos um maior enriquecimento a 

todos os níveis, nomeadamente ao nível físico, cognitivo e emocional. 
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3.3 Departamento de Educação física 

 

O grupo de educação física da Escola Secundária Morgado Mateus é constituído 

por 5 professores, mais 7 estagiários da UTAD. Desde o primeiro contacto todos 

mostraram-se bastantes recetivos, permitindo sempre que dessemos a nosso ponto de 

vista em diversos temas, embora nem sempre aceites, mas sem nunca nos darem uma 

explicação do motivo pela sua rejeição.  

Transmitiram-nos toda a sua experiência enquanto docentes da área da educação 

física, isto verificava-se aquando a realização tanto das unidades didática, em atividades 

escolares e no decorrer do dia a dia, com o intuito de nos tornar melhores profissionais. 

Dentro destes 5 professores encontra – se o Professor Orientador (PO), o 

professor Carlos Pires, que já leciona nesta escola há diversos anos. 

Para Alarcão e Tavares (2003), a supervisão é o processo pelo qual um professor 

(a priori mais experiente e informado, o que pressupõe possuir determinadas 

competências relacionadas com a sua atividade enquanto professor) orienta um 

candidato a professor ou outro professor no seu desenvolvimento humano e 

profissional. Esta conceção de supervisão assenta em três ideias fundamentais:  

- O professor é uma pessoa, um jovem adulto e, por conseguinte, um ser racional 

em desenvolvimento que tem muito para aprender, mas que também possui um 

background de conhecimentos;  

- O professor em formação, encontra-se, simultaneamente, numa situação de 

aprendizagem; 

 - O supervisor é uma pessoa que possui maior experiência profissional e cuja 

função é auxiliar/ajudar/orientar o professor no seu processo de desenvolvimento e 

aprendizagem, propondo-lhe tarefas/atividades de acordo com o seu nível de 

desenvolvimento psicológico, como por exemplo, a interrogação, a análise de conceitos, 

a resolução de situações problemáticas e, por que não, a reflexão.  

Ao orientador de Estágio, reconhecemos grandes virtudes, desde a sua extrema 

competência, dedicação que colocava qualquer tarefa, sendo esta de maior ou menos 

importância, o que acabou por nos contagiar e queremos seguir as suas pisadas. Foi 

sempre perspicaz nas suas intervenções, tendo sempre como propósito fazer de nós 
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melhores docentes, o que posteriormente permitia-nos melhorar a forma como 

interviamos nas aulas, melhorando a aprendizagem dos alunos.  

Permitiu-nos sempre que dessemos o nosso ponto de vista em diversas questões 

do dia a dia escolar, o que nos fez crescer e perceber que o trabalho do professor não se 

limita apenas a dar as suas aulas. Passou-nos sempre a sua experiência enquanto 

docente, o que contribui-o de forma positiva para a nossa aprendizagem e formação 

pessoal. 

Por último, realçamos o lado humano, amigo e conselheiro que demonstrou, foi 

uma pessoa extremamente atenta e astuta em tudo o que passava connosco, quer a nível 

profissional como pessoal. 

3.4. As turmas 10ºA/12ºA/12ºB  

 

No início do estágio foi entregue a cada estagiário três turmas 10ºA, 12ºA e 

12ºB, ou seja, visto que éramos um núcleo de estágio com 4 elementos e só havia três 

turmas, impossibilitava que cada um de nós ficasse com uma ao seu encargo. 

Posteriormente, foi decidido que iriasse dividir o ano letivo de forma a que cada 

estagiário tivesse o mesmo número de unidades didáticas, passando por todas as turmas.  

Ao nosso encargo ficou o 10ºA nos períodos entre 20 de novembro a 13 de 

dezembro com a unidade didática de opção (Boccia/Crossfit) e de 9 de abril a 10 de 

maio com o andebol, o 12ºA/B nos períodos de 3 de janeiro a 8 de fevereiro com a 

modalidade de Voleibol e de 14 de maio a 7 de junho com Opção (Voleibol 

sentado/Crossfit/Boccia). O estagiário, tinha um horário de 2 blocos com 90 minutos 

semanais, sendo que o 10ºA tinha aulas ás segundas das 08:15h ás 09:45h e ás quartas-

feiras das 10:00h ás 11:30h, o 12ºA  também tinha à segunda-feira,  das 11:45h ás 

13:15h e à quinta-feira das 10:00h às 13h15h, por último, o 12ºB como o resto das 

turmas era lecionado no primeiro dia da semana e ás quartas-feiras das 10:00h ás 

11:30h. 

 Na procura de conhecer melhor as turmas, cada estagiário elaborou um estudo de 

turma (anexo 1), no meu caso foi ao 10ºA. Este foi constituído por uma ficha do aluno 

(anexo 2), que foi entregue aos alunos primeiramente, esta solicitava diversas 

informações com temas ímpares entre eles, desde idade, horário de deitar e levantar, 

meio de transporte para a escola, tempo de deslocação, questões no que diz respeito à 
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nutrição, à distância, ao meio de transporte para a escola, à saúde e à prática de desporto 

e por último o teste sociométrico (anexo 3)  que permite avaliar o grau de integração 

duma criança/jovem no grupo, a descobrir a maneira como ela está a tentar integrar-se, a 

ver se a sua experiência social se está a realizar dum modo salutar ou não e, com base 

nestes dados, melhorar a nossa intervenção pedagógica.  

O estudo de turma permite ao professor visualizar as particularidades de cada 

aluno, desde questões ao nível familiar, cultural, psicológicas até às sociais, assumindo 

deste modo uma relevância enorme na nossa intervenção, enquanto professores e 

docentes, junto dos alunos. Por outro lado, com este também posso retirar aspetos no 

que diz respeito às relações entre os pares de uma turma, tanto as suas preferências 

como as suas rejeições. Com os dados recolhidos, podemos delimitar estratégias e 

decisões para a lecionação da turma, com o objetivo de melhorar o processo de ensino-

aprendizagem, obtendo o sucesso dos alunos e garantindo a igualdade de oportunidades, 

a diferenciação e a inclusão de todos. 

O facto de termos, diversas turmas, por um lado ajudou-nos a interagir com anos 

de escolaridade diferentes, o que obrigava a uma imediata adaptação, tendo sempre 

presente que as estratégias utilizadas variavam tendo em conta a população alvo.  

De outro ponto de vista, não permitiu que tivéssemos um fio condutor de ensino 

ao longo do ano, ou seja, não tínhamos a mesma turma nas diversas unidades didáticas, 

o que não permitia ver a evolução do nosso trabalho com a mesma. Outra dificuldade 

que tivemos foi mudança de estagiário, esta provocava sempre agitação na turma nas 

primeiras aulas, porque temos maneiras de abordar e interagir diferentes e as estratégias 

utilizadas igualmente eram ímpares. Para solucionar esta situação, evitamos ter uma 

atitude radical desde início, procurando ao longo da unidade didática impor as nossas 

ideias de forma a adaptação ser mais gradual. 

 No geral, os alunos apresentam uma boa disponibilidade motora, são bastante 

interessados, empenhados e com algum espírito crítico. O facto de estes referirem um 

interesse pelo aperfeiçoamento do conhecimento das diversas modalidades levou-me a 

aprofundar mais a minha prática e saber acerca de cada modalidade. Uma das grandes 

preocupações que tivemos, logo desde o início, foi evitar a monotonia das aulas e 

transmitir e proporcionar o máximo de conhecimento, vivências e experiências durante 

as aulas, tornando cada aula um novo lugar a ser descoberto, aumentando o interesse 

destes pelas aulas. 
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4. Realização da prática profissional 

 4.1. Organização e Gestão do Processo Ensino Aprendizagem 

 

Tendo em conta os diferentes momentos pelos quais o processo ensino-

aprendizagem é submetido: conceção, planeamento, realização e avaliação, iremos tecer 

algumas considerações acerca de cada uma destas. 

No que diz respeito à conceção, devido às nossas experiências tanto ao nível 

desportivo como académico, demos primazia ao ensino centrado no jogo, na recreação, 

na cooperação, na vertente lúdica e no prazer da atividade, ao invés do que ainda é 

muito habitual nas escolas em que dão maior importância ao ensino dos gestos técnicos. 

A visão do PO era semelhante, o que permitiu-nos que não houvesse entraves, e muito 

pelo contrário, fomos incentivados a aplicar as nossas ideias de forma responsável. Na 

nossa opinião, não defraudamos a sua confiança, e os resultados deste modo de pensar 

no ensino, foram notórios devido à motivação e entrega por parte dos alunos em cada 

aula. 

O planeamento seja bem executado é fundamental que este seja executado com 

atenção em diversas variáveis tendo como objetivo principal, a aprendizagem.  A 

aprendizagem é, segundo Aranha (2005), a modificação ou aquisição de 

comportamentos motores, cognitivos, socio-afetivos ou socioculturais, de forma mais 

ou menos duradoura ou permanente. 

Em relação ao planeamento, seguimos as emanadas do grupo de Educação Física 

da escola, tendo sempre no horizonte uma progressão coerente na lecionação dos 

conteúdos ao longo dos diferentes anos de escolaridade. Para a execução deste, foi 

necessário refletir acerca de diferentes aspetos que têm impacto na sua realização, como 

os recursos existentes, o nível da turma, o contexto em que se desenrola o processo de 

ensino/aprendizagem, dos conteúdos de ensino, quais as tarefas e estratégias mais 

adequadas e quais os melhores momentos e formas de avaliação. 

 Inicialmente, devido à nossa inexperiência foi um pouco complicado colocar em 

prática, mas com o desenrolar do processo, as dificuldades foram-se transformando em 

ensinamentos e soluções devido à qualidade do mesmo e à exigência empregue, quer na 

lecionação das aulas, quer no desenvolvimento das tarefas inerentes a estas. 
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Estabelecemos um leque de regras e normas para que o funcionamento das aulas 

corresse de forma positiva, mas sempre tendo em conta a turma que estávamos a 

lecionar, porque consoante o contexto havia aspetos que tínhamos de mudar porque a 

população alvo não era a mesma, e para manter a liderança de uma turma pensamos que 

é importante ser honestos e coerente na aplicação destas.  

A organização estrutural das aulas e a distribuição da turma foi outro aspeto que 

tivemos em conta, na primeira abordagem à turma, e devido a nossa menor experiência 

em controlar uma aula na sua totalidade, por exemplo, o feedback a dar à turma foi 

inicialmente menos eficaz do que devia ser, mas após a consolidação da organização 

melhoramos a qualidade deste e da instrução aos alunos. 

4.2. Planeamento 

 4.2.1 Planeamento Anual 

 

Em qualquer trabalho que se pretenda o executar é importantíssimo a realização 

de um planeamento, pois este permite reduzir o número de erros possivelmente 

existentes e maximizar a qualidade naquilo que nos propomos fazer. 

Este planeamento (anexo 4) deve ser realizado no início do ano letivo, de modo 

a estruturar e calendarizar as atividades realizadas pela escola, os recursos disponíveis e 

as matérias de ensino. 

 Segundo Aranha (2004), após a seleção dos objetivos (primeira decisão do 

professor) é necessário planear a atividade pedagógica, começando pelos programas ou 

Unidades Didáticas, de consecução a médio/longo prazo, para depois se proceder ao 

planeamento da própria aula, da consecução a curto prazo. 

Gomes (2011) afirma que o processo de ensino e aprendizagem depende um 

planeamento baseado na reflexão de suas ações para que seja considerado benéfico e 

contribuinte para o sucesso das ações escolares.  

Tendo em conta estes autores, podemos claramente verificar que a realização de 

um planeamento é uma forma de antecipar e preparar acontecimentos futuros, tendo 

muita relevância na execução de um trabalho criterioso, minucioso e objetivo. 

 O planeamento anual foi realizado no início do ano letivo, definido pelo grupo 

de educação física e a partir das diretrizes deste, adaptamos para a nossa própria turma. 
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Ao longo do ano letivo, tivemos que restruturar devido a feriados e atividades 

extracurriculares que inicialmente não estavam mencionadas nestes ou inesperadamente 

houve uma alteração inesperada. Todas estas, estão salientadas nos balanços de aula e 

da unidade didática. 

Tabela 2: Organização das modalidades ao longo do ano letivo 

1º Período 2º Período 3º Período 

1º-Opção (Boccia/Crossfit) 

 

2º - Voleibol 

 

 

3º - Andebol 

4º-Opção 

(Boccia/Crossfit/Voleibol 

Sentado) 

 

4.2.2. Unidade didática 

 

A unidade didática (Anexo 5) é um documento acerca de uma modalidade que 

contém toda a informação, estratégias e metodologias que facilitaram a lecionação da 

modalidade ao professor. Depois de construída deve servir de auxílio para o professor 

de forma a melhorar o processo de ensino-aprendizagem, que deve conter sistemas de 

avaliação, regras de jogo, funções didáticas, estilos de ensino, componentes críticas, 

progressões pedagógicas, objetivos gerais e específicos para a turma. 

As unidades didáticas tiveram como base a calendarização definida na reunião 

de planeamento anual. Após a realização de cada uma, esta passava pelo professor 

orientador que de imediato trocava ideias connosco, no sentido de corrigir e potenciar, 

de forma a que a lecionação da mesma fosse com a maior qualidade possível. 

Acreditamos que esta partilha e discussão de ideias foram extremamente importantes 

para o desenvolvimento da nossa capacidade metodológica enquanto professores 

estagiários apo longo deste ano letivo. As unidades didáticas realizadas por nós foram: 

opção (boccia, voleibol sentado, crossfit), andebol, voleibol. 

No início da execução da unidade didática, era realizado a avaliação diagnóstica, 

o balanço e a reflexão acerca desta, fazia com que houvesse alterações/adaptações da 

mesma devido ao nível que a turma apresentava. Nas primeiras realizadas, a situação 

descrita em cima, foi algo que aconteceu, tínhamos previamente preparado uma 

organização dos conteúdos, com estratégias para alcançar os objetivos em cada um 
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deles e chegávamos à AD e deparávamos com um nível geral da turma maior ou menor 

e consoante isso tínhamos logicamente de adaptar esta à turma. 

Nas modalidades de opção (crossfit, voleibol sentado, boccia), tivemos que 

adaptar o domínio psicomotor, ou seja, criamos em consonância com o PO objetivos de 

forma a avaliarmos os alunos, embora tenha ficado previamente definido que esta 

modalidade não iria contar para a avaliação. Acabou por ser uma dificuldade acrescida, 

porque a primeira realizada foi exatamente esta e por não termos um guião, ou seja, 

conteúdos pré-definidos para abordar, acabou por ser um desafio diferente, mas que 

pensamos que os alunos ficaram a ganhar conhecimento em modalidades que por norma 

não são abordadas em contexto escolar.  A chave para solucionar esta situação, foi 

realizar um conhecimento profundo para cada modalidade, para que a apresentação 

audiovisual de cada modalidade aos alunos fosse o mais simples e concreta, igualmente, 

arranjámos material de boccia e crossfit o que proporcionou dar uma maior variedade de 

experiências. 

 Todas as alterações foram descritas no balanço final, e foi realizada uma análise 

critica do que correu bem e do que podia ter corrido sido feito de melhor forma durante 

o período de consecução da mesma.  

Segundo Aranha (2008), a UD deve ser avaliada através de 7 parâmetros: 

1º Parâmetro – Objetivos/Conteúdos: os objetivos e conteúdos a abordar são 

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

fundamentados; 

2º Parâmetro – Avaliação Diagnóstica: prevê uma Avaliação Diagnóstica, 

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

explicitado o seu conteúdo e regras de registo; 

3º Parâmetro – Decisões de Ajustamento: as Unidades Didáticas são aplicadas e 

ajustadas através de decisões de ensino pedagógica e didaticamente corretas, em função 

da especificidade da escola e da(s) turma(s), e, ainda, das condições que a realidade de 

ensino oferece, verificados após a Avaliação Diagnóstica; 

4º Parâmetro – Sequência e Continuidade: as atividades previstas na Unidade 

Didática formam uma unidade quanto aos processos e condições de progressão para os 

objetivos, seguindo uma lógica de abordagem das matérias, que não se orienta 
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unicamente para a realização dos objetivos, mas visam promover o aperfeiçoamento e a 

consolidação do que foi abordado anteriormente, bem como o aperfeiçoamento das 

prestações dos alunos; 

5º Parâmetro – Avaliação Contínua e Formativa: apresenta os respetivos 

sistemas de avaliação e fichas de registo devidamente explicitados no seu conteúdo e 

nas suas regras de registo, de modo a poder recolher informações sobre o nível de 

capacidades e comportamentos dos alunos. Prevê a utilização dessas informações para 

alterar/ajustar os objetivos pedagógicos e as estratégias de ensino-aprendizagem, de 

modo a promover a melhoria das capacidades e comportamentos dos alunos, recorrendo 

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

etc.); 

6ª Parâmetro – Análise Crítica e Reflexão Sobre os Resultados (Balanço Final): 

realiza um balanço da Unidade Didática lecionada, analisando os resultados alcançados 

através da identificação de causas de (in)sucesso, que podem incluir as decisões/opções 

inicialmente tomadas – estratégias, metodologias, etc. – bem como os acontecimentos 

imprevistos, mas detetados no decorrer da atividade; 

7º Parâmetro – Aperfeiçoamento e Sugestões: com base no balanço apresentado 

anteriormente, são apresentadas propostas de manutenção e/ou modificações de 

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

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

com vista à sua eficácia. 

 4.2.3 Plano de Aula  

 

A realização de um plano de aula (Anexo 6) visa diversas questões que o 

professor tem de ter em mente no planeamento do mesmo, como por exemplo, os 

conteúdos que vamos privilegiar nessa aula, como o vamos fazer (tarefas/organização), 

em que momentos da aula (sequencia na sua abordagem), durante quanto tempo e com 

que objetivos.  

Ao longo deste ano letivo foram por nós elaborados 52 PA, das diversas 

modalidades (8 de Opção (10ºA) no primeiro período, 22 de voleibol referentes segundo 

ao período, 9 de andebol e 13 de opção (12ºA e 12ºB) referentes ao terceiro período). 
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Os objetivos definidos em cada unidade didática eram alcançados através da 

execução dos objetivos estipulados em cada aula. Após alguma troca de ideias, 

chegamos a estrutura do plano de aula: parte inicial, parte fundamental e parte final. 

Na parte inicial, comtemplava a revisão da aula anterior, os conteúdos da aula, 

os objetivos, apresentação das tarefas para a aula e a mobilização sistémica e de 

estruturas. 

Na parte fundamental, fez-se a descrição das tarefas e da organização das 

mesmas e condições de realização. 

Na parte final, privilegiou-se o retorno à calma e a revisão dos conteúdos 

abordados através do questionamento aos alunos, fazendo igualmente, a ponte para a 

aula seguinte. 

Segundo Aranha (2008), a elaboração de um plano de aula devia englobar os 

seguintes parâmetros: 

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

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

concordantes com os definidos na Unidade Didática;  

2º Parâmetro – Unidade de Aula/Globalidade do Plano: o plano de aula tem uma 

estrutura global correta, metodológica e pedagógica apresentando opções de 

organização e de utilização de recursos que garantam um encadeamento ótimo entre as 

várias fases e situações da aula;  

3º Parâmetro – Estratégias de Atuação: o plano prevê estratégias de atuação do 

professor que garantam um perfeito controlo dos comportamentos dos alunos 

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

4º Parâmetro – Especificação e Clareza: o plano está explicitado de modo claro, 

objetivo e coerente de forma tão pormenorizada, quer nos aspetos organizativos, quer na 

condução e sequência das tarefas, que constitui um guia para a ação do professor, 

antecipando ou indicando as opções a tomar na condução da atividade dos alunos e na 

estruturação das condições de realização dessas atividades, de tal modo que outros 

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

concretização;  
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5º Parâmetro – Definição de Objetivos: os objetivos da aula estão definidos de 

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

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

proposta nem os critérios de êxito delimitados;  

6º Parâmetro – Análise Crítica e Reflexão Sobre os Resultados (Balanço Final): 

o estagiário faz um balanço da aula lecionada, caraterizando a atividade desenvolvida, 

sua e dos seus alunos, verificando a (in)correção das opções tomadas e analisando os 

fatores determinantes do (in)sucesso da aula;  

7º Parâmetro – Aperfeiçoamento e Sugestões: são apresentadas propostas de 

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

metodologias, organização, etc. – baseando-se na experiência concreta vivida e em 

orientação pedagógico-didática assimilada, sugerindo formas de melhoramento 

(correção) de comportamento, visando a melhoria do processo. 

Desde o início do ano, demos muita importância em todos os planeamentos de 

aula para diferentes aspetos que na nossa opinião seriam determinantes na sua execução, 

como selecionar tarefas que fossem motivacionais para os alunos, que promovessem a 

sua aprendizagem, a organização e a transição entre exercícios, de forma a reduzir os 

tempos de transição e consequentemente, aumentar o tempo de empenhamento motor. 

No final de cada aula foi realizado o balanço (anexo 7) da mesma, o que 

permitiu uma análise sobre os pontos mais fracos e fortes que influenciaram, quer 

positivamente, como negativamente, o normal funcionamento da mesma. 

Inicialmente, devido à nossa inexperiência em contexto escolar, com uma turma 

que não conhecíamos, e principalmente ter de gerir uma aula com noventa minutos, 

levou-nos a cometer erros, como por exemplo, ter demasiado exercícios, que provocava 

pressa em nós para cumprimos com o que tínhamos planeado, o tempo de cada 

exercício era por vezes pouco ou muito para que os alunos adquirissem o conteúdo em 

causa. Também aconteceu que a progressão pedagógica utilizada não estava a ter o 

efeito desejado, e tivemos que durante a aula reformular o plano de aula. Este conjunto 

de situações, com o desenrolar do ano letivo e com a ajuda do PO não voltaram-se a 

repetir, e a experiencia adquirida com o maior número de aulas realizadas tornou os 

planos de aula mais eficientes. 
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4.2.4 Prática de Ensino Supervisionado 

  

As Técnicas de Intervenção Pedagógica diferem-se um vasto número de 

destrezas que o professor deve dominar e desenrolam-se em quatro dimensões: 

Instrução, Gestão, Disciplina e Clima (Siedentop, 1983, citado por Aranha, 2004). 

Aranha (2004) vai mais longe, dizendo que as destrezas que compõem estas dimensões 

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

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

prática de um ensino mais eficaz. 

Relativamente ao controlo e gestão da turma, estes não se revelaram um grande 

problema, uma vez que os alunos eram bastante educados e cumpridores. Contudo, a 

preocupação de que as aulas fossem o mais rentável e organizadas possíveis levou há 

criação de um conjunto de regras e rotinas implementadas logo desde o primeiro dia. 

No que diz respeito ao controlo e gestão de turma, estes não se revelaram um 

grande problema, uma vez que os alunos eram educados e cumpridores. Apesar disto, 

criamos um conjunto de regras de forma a que as aulas fossem o mais produtivas 

possíveis.  

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

estruturas de organização, aos comportamentos do professor que visam produzir 

elevados índices de envolvimento dos alunos com a matéria de ensino, tais como gestão 

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

alunos, isto é, todos os comportamentos e destrezas técnicas de ensino que fazem parte 

do repertório do professor para rentabilizar o tempo útil de aula. (Aranha, 2004). 

Inicialmente, devido à inexperiência as nossas instruções foram por vezes longas 

e demasiado pormenorizadas o que fazia com que não permitia que os alunos 

assimilassem os pontos chaves. Com o desenrolar do ano letivo, adotamos uma 

linguagem clara e acessível à compreensão dos alunos, não descurando a linguagem 

associada aos conteúdos e aos termos técnicos referentes às modalidades. Na instrução 

inicial, utilizamos sempre como estratégia a revisão dos conteúdos abordados na aula 

anterior e a apresentação dos objetivos da aula, referindo sempre as regras de segurança. 

Nesta fase da aula, foi utilizado a técnica do questionamento verbal, para verificar-se a 

assimilação dos conteúdos por parte dos alunos. 
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Com a utilização destas estratégias, o tempo da instrução reduziu e 

automaticamente aumentou o tempo de prática. De salientar ainda neste ponto, que 

também os feedbacks individualizados permitiram que a turma continuasse a realizar a 

aula, embora que sempre que fosse adequado o professor parasse a aula para evitar que 

os alunos cometessem os mesmos erros. 

As demonstrações foram um dos métodos utilizados ao longo das aulas, para que 

os alunos ficassem com uma imagem mental do iria ser abordado, sempre que 

necessário, consoante a dificuldade do gesto técnico, foi utilizado o documento de 

apoio, de forma a obter maior qualidade na transmissão de informação. Utilizamos 

ainda os alunos como como agentes de ensino, exemplificando os exercícios ou 

colaborem com o professor na demonstração dos gestos técnicos, o que revelou bastante 

motivacional para os alunos e permitia uma melhor perceção do gesto técnico ou do 

exercício. 

Apesar de preparar todas as estratégias para que os alunos alcançassem o 

sucesso por vezes nem tudo correu bem e era necessário corrigi-los. Durante a prática é 

sempre necessário estar atento a sua performance, dando sempre os melhores feedbacks. 

De acordo com Fishman & Tobey (cit. por Mesquita e Rosado, 2009), o 

feedback pedagógico traduz o comportamento do professor face a uma resposta motora 

de um aluno com o objetivo de modificar essa mesma resposta. Estes podem ser 

classificados relativamente aos seus objetivos, à sua forma, à direção, ao momento de 

emissão, ao conteúdo, ao valor, entre outros. Relativamente ao objetivo, podem ser 

avaliativos (devem ser simples e podem ser negativos ou positivos). O professor reage 

ao comportamento do aluno, de forma prescritiva (descreve as alterações necessárias à 

correção do gesto) e descritiva (informa sobre a descrição do erro que deve ser 

corrigido, mas não fornece informações sobre como o retificar). No que diz respeito à 

forma, os feedbacks podem ser utilizados de várias maneiras tendo sempre em conta o 

nível do aluno. Podem ser auditivos, visuais, cinestésicos e mistos. Estes podem ser 

emitidos antes da execução de uma determinada tarefa, ao longo da mesma ou então no 

final desta. Contudo, não devem ser dirigidos muito cedo, pois o aluno pode ainda não 

estar familiarizado com a tarefa; nem muito tarde, para que a execução não seja 

esquecida pelo executante. Em relação à direção, podem ser direcionados ao aluno, ao 

grupo ou à turma. O principal é que os feedbacks sejam específicos, corretivos e 
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coerentes de acordo com os conteúdos que estão a ser ensinados, de modo a que se 

tornem o mais eficazes possível (Mesquita, 2011). 

Sempre tivemos como preocupação ao longo das aulas o feedback, porque 

sabíamos que este ajudava-nos a corrigir erros por parte dos alunos e ao mesmo tempo 

elevava os níveis de motivação, conjugando sempre com os reforços positivos,   

Como afirma Mesquita e Rosado (2009) “Aconselha-se, assim, que, depois do 

feedback inicial, o professor verifique se este teve o efeito pretendido (alteração ou 

manutenção do comportamento), para de novo diagnosticar e prescrever, se necessário”. 

Após darmos algum feedback, aguardávamos para ver as diferenças, se este 

mesmo tinha sortido efeito e se o aluno corrigia por completo a sua ação, de forma a 

executar corretamente. Se este executasse corretamente dávamos um feedback positivo 

de forma a motivar ainda mais os alunos. 

A circulação e a colocação do professor foram aspetos de extrema importância, 

pois permitiu-nos dar feedback e reforço positivo a todos os grupos e alunos e ao 

mesmo tempo termos controlo visual sobre toda a turma.  Sempre que interviemos, 

dando algum feedback, tínhamos sempre como preocupação não estarmos de costas 

para o resto da turma, para termos sempre controlo de todos os alunos. 

A dimensão disciplina refere-se aos procedimentos relacionados com a 

promoção de comportamentos apropriados, comportamentos do professor que visam a 

modificação de condutas inapropriadas em condutas úteis e produtivas (apropriadas), 

tais como diminuição/modificação e promoção de comportamentos apropriados, ou seja, 

todos os comportamentos e destrezas técnicas de ensino que fazem parte do reportório 

do professor para diminuir/modificar e promover comportamentos apropriados (Aranha, 

2004). 

Um dos maiores problemas para um professor é a forma como lidamos com os 

possíveis comportamentos desviantes dos alunos. Existe sempre uma grande incerteza 

sobre o melhor método a utilizar. Durante o ano letivo, de forma a que os alunos que 

não realizavam aula não tivessem comportamentos desviantes, eram obrigados a realizar 

um relatório da aula. Assim, tinham de estar constantemente atentos ao desenrolar da 

aula. 
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Além desta estratégia, a interação professor/aluno antes e durante a aula, foi 

importantíssima, permitindo aos alunos sentirem-se à vontade para exporem, sempre 

dentro do respeito, os seus pensamentos e preocupações, contribuindo para um clima 

bastante positivo. 

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

um ambiente caloroso e humano, comportamentos do professor, que se relacionam 

diretamente com as interações pessoais e as relações humanas, visando um clima de 

aula positivo, tais como interações com os alunos e entusiasmo no seu aperfeiçoamento 

isto é, todos os comportamentos e destrezas técnicas de ensino que fazem parte do 

repertório do professor para conseguir um clima educacional agradável e positivo 

(Aranha, 2004). 

Neste ponto, ao longo do ano letivo, como já referido anteriormente, procuramos 

uma interação professor/aluno antes e durante a aula, onde o aluno expunha todas as 

suas dúvidas, preocupações, pensamentos, contribuindo para um clima harmonioso, que 

posteriormente, era refletido nos comportamentos destes no decorrer da aula. 

 4.2.5. Estilos de Ensino 

 

Ao longo deste ano letivo, maioritariamente utilizamos 3 estilos de ensino: o de 

Autoavaliação, o Inclusivo e o da Descoberta Guiada (Convergente).  

No estilo de Autoavaliação, o aluno assume para ele próprio a avaliação do seu 

desempenho – utilização da auto-perceção e auto-feedback. (Aranha, 2005). 

Geralmente, durante as aulas, o ensino baseava-se bastante neste estilo, em que para o 

aluno a liberdade é igual a responsabilidade. O próprio aluno tinha de ter consciência da 

sua prestação, tanto a nível motor como a nível comportamental, tinha que existir uma 

auto-perceção de tudo aquilo que este fazia ao longo da aula. Não existe uma grande 

necessidade de o professor dar tantos feedbacks porque o aluno é mais independente. 

Relativamente ao estilo inclusivo, o professor promove a inclusão dos alunos no 

desempenho de uma tarefa, permitindo que todos se diferenciem no máximo das suas 

capacidades. O aluno decide sobre o nível de êxito a que desempenha uma atividade 

comum a todos. A tarefa permite níveis de execução diferentes e o professor define 

vários níveis de dificuldade com diferentes critérios de êxito (Aranha, 2005). Quando 

organizávamos os alunos em grupo ou a pares, eram propostos diversos níveis de 
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execução onde cada grupo definia o seu nível de dificuldade e, assim eles próprios 

decidiam se podiam progredir para o nível seguinte de dificuldade, tendo consciência 

que dominavam o nível anterior. Para isto ser possível, durante as aulas circulávamos 

bastante em redor da turma, dando bastantes feedbacks e corrigindo alguns aspetos. 

A Descoberta Guiada (Convergente), resume-se às questões colocadas pelo 

professor e às respostas dos alunos: 1 questão – 1 resposta – processo convergente: 

apesar do aluno poder ensaiar várias respostas possíveis, apenas 1 é a mais ajustada à 

situação – há uma estreita relação entre a pergunta do professor e a resposta do aluno. 

Antes do aluno descobrir a resposta correta, passa pela dissonância cognitiva. (Aranha, 

2004). Este estilo foi utilizando maioritariamente na instrução inicial e final da aula, 

onde fazíamos diversas questões aos alunos sobre a presente aula ou sobre a aula 

anterior, em que nos iam dando algumas respostas e, por vezes, os alunos até discutiam 

entre si a resposta. Conseguiamos assim desta forma promover o entusiasmo dos alunos 

para a descoberta da resposta correta. 

4.3. Realização  

 

Considera – se a realização como uma componente muito importante da 

organização e gestão do ensino e aprendizagem, correspondendo à operacionalização da 

conceção e planeamento feito pelo professor, e assim, às experiências e vivências que 

este concede aos seus alunos. Neste mesmo sentido, Bento (2003, p.77) refere que “a 

aula constitui o verdadeiro ponto fulcral do pensamento e da ação do professor”, 

correspondendo à unidade do processo de ensino decisiva no processo de formação e 

educação. 

É nesta fase que passamos do papel para a ação, tudo o que planeamos e 

preparamos com tempo começa a ganhar vida. 

Embora a nossa formação académica tenha-nos preparado para o desafio que 

iriamos ter em mãos, sabíamos que estarmos em contexto escolar, com alunos que 

nunca tínhamos conhecido, fora da nossa zona de conforto seria inicialmente 

complicado, mas tínhamos confiança nas nossas qualidades e estratégias.   

As primeiras aulas são muito importantes, porque são vistas como um guião, 

pelo qual os alunos seguem ao longo do ano letivo, ou seja, o conhecimento da turma e 

de cada aluno individualmente torna-se importantíssimo, fazendo com que seja mais 
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fácil para nós, enquanto professor, planearmos as aulas, escolhendo as melhores 

estratégias para que os alunos alcancem o sucesso. 

Procuramos criar um bom clima em todas as aulas de forma a que os alunos me 

vissem-nos como uma figura que procurava retirar o melhor deles, sem que nunca se 

tenha perdido respeito entre ambos. No início do ano letivo, tivemos que realçar em 

todas as aulas as questões de segurança e de bom funcionamento da aula, mas com o 

passar das unidades didáticas o que numa altura parecia uma enorme mudança, passou a 

ser rotina e tornou as aulas muito mais dinâmicas e produtivas. 

   É importante considerar a relação entre professor/aluno junto ao clima 

estabelecido pelo professor, da relação empática com seus alunos, de sua capacidade de 

ouvir, refletir, discutir o nível de compreensão dos mesmos e da criação das pontes entre 

o seu conhecimento e o deles. Sendo assim, a participação dos alunos nas aulas é de 

suma importância, pois estará expressando seus conhecimentos, preocupações, 

interesses, desejos e vivências de movimento podendo assim, participar de forma ativa e 

crítica na construção e reconstrução de sua cultura de movimento e do grupo em que 

vive. (Gómez, 2000).  

4.4. Avaliação 

 

A avaliação refere-se à recolha de informações necessárias para um (mais) 

correto desempenho. É um regulador por excelência de todo o processo ensino-

aprendizagem. É a consciência do próprio sistema educativo. (Aranha, 2004)  

Segundo Aranha (2004) a avaliação permite, então, identificar problemas e 

resolvê-los de acordo com as necessidades e o contexto envolventes, facilita a tomada 

de decisões, permitindo implementar as opções (mais) adequadas, permite ajustar todas 

as atividades no sentido de se caminhar para a eficácia pedagógica e, preferencialmente, 

para o sucesso escolar. Por outro lado, permite ainda proceder à classificação. Contudo, 

avaliar e classificar são duas tarefas diferentes, com funções diferenciadas e, embora a 

segunda espelhe a primeira, não se deve confundir avaliação com classificação.  

A avaliação é um processo dinâmico que deve responder às 5 questões 

fundamentais da Didática: o quê?, a quem? como?, porquê?, que resultados?. 
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Durante o processo ensino-aprendizagem, a avaliação foi realizada através de 3 

processos: a avaliação diagnóstica, a avaliação formativa e a avaliação sumativa. 

A AD (Anexo 8), segundo Haydt (cit. por Almeida e Cerdeira, 2017) é a 

principal forma de pré-requisitos para compreender se o aluno possui habilidades e 

conhecimentos para receber novas aprendizagens. Rosado e Colaço (2002) sustentam 

esta ideia ao afirmarem que este formato de avaliação permite conhecer as aptidões e 

conhecimentos para a introdução de uma modalidade. Os autores referem ainda que este 

tipo de avaliação de ser realizada no início do ano letivo ou de uma unidade, para que 

possamos selecionar os objetivos tendo em conta a performance dos alunos, e dessa 

forma, formular um conjunto de estratégias que permitam ao aluno alcançar o sucesso. 

No início de cada unidade didática, na primeira aula nas diversas modalidades 

foi realizada a AD. No início da aula explicávamos aos alunos os exercícios que iriamos 

realizar e o gesto técnico que procurávamos ver, mas não dávamos qualquer feedback 

acerca deste. Nas modalidades coletivas além de observarmos nos exercícios critérios, 

também realizávamos jogo formal ou jogo reduzido (3x3;5x5), porque na nossa opinião 

estas modalidades devem ser ensinadas tendo em conta os princípios de jogo, mas em 

contexto jogo sempre que possível.  

Na primeira realizada, deparamo-nos com a dificuldade de ter colocado 

demasiados critérios de êxito para cada conteúdo sem termos tido em conta o número de 

alunos que tínhamos para avaliar e o tempo que tínhamos para cada exercício, o que 

provocou que tivéssemos imensas dificuldades para conseguir fazer tudo ao mesmo 

tempo sem prejudicar a turma. Com a ajuda do PO, reduzimos para os critérios de êxito 

para os principais e começamos também a aproveitar o jogo formal para no caso de 

haver dúvidas em algum aluno as tirássemos neste. A forma como avaliamos e 

retirávamos a informação necessária também começou a ser muito mais rápida e concisa 

com o tempo, a experiência e as estratégias utilizadas acabaram por surtir o efeito 

desejado. Também termos sido mais objetivos nos conteúdos que queríamos ver em 

ação foi fundamental, por exemplo, no voleibol focamo-nos nos que estão sempre 

presentes, e que são a base para outros, como o serviço, que é a foram como se dá início 

a um jogo, o passe que representa a forma como todos os jogadores comunicam entre 

eles em campo. 
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A avaliação formativa (AF) é realizada ao longo de todo o ano letivo, onde é 

possível avaliar três domínios: sócio afetivo, motor e cognitivo. (Aranha, 2004)  

Segundo Abrecht (cit. por Barreira et al, 2006), a avaliação formativa é dirigida, 

em primeiro lugar, ao aluno, procurando torná-lo consciente da sua própria 

aprendizagem, por forma a que se possa implicar nela, cada vez mais.  

A AF (Anexo 9) tem um carater contínuo e sistemático, tendo em vista a 

regulação do processo de ensino-aprendizagem. Para o efeito, ela deve recorrer a uma 

enorme diversidade de instrumentos de recolha de informação, em função da natureza 

das aprendizagens e dos contextos em que ocorrem. A avaliação formativa fornece, ao 

professor, ao aluno, ao encarregado de educação e aos restantes intervenientes, 

informação sobre o desenvolvimento das aprendizagens e das competências dos alunos, 

de forma a permitir a revisão e melhoria dos processos de trabalho. 

Esta avaliação era realizada ao longo de todas as aulas exceto nas primeiras 

(avaliação diagnóstica) e últimas aulas (avaliação sumativa) de cada unidade didática. 

Neste tipo de avaliação, íamos tirando alguns apontamentos sobre o desempenho, 

comportamento e execuções dos gestos técnicos dos alunos ao longo de cada aula, 

verificando nas aulas seguintes se existiam melhorias relativamente as aulas anteriores. 

No que diz respeito a esta criamos uma nomenclatura e uma escala para cada 

registo, de forma a ser mais rápida a passagem de informação para as folhas de 

avaliação, permitindo que durante a própria aula colocássemos um registo num 

determinado aluno sem termos de despender muito tempo, acrescido de impossibilitar 

que esquecêssemos de o realizar posteriormente à aula. Nas primeiras aulas, 

colocávamos tudo no papel, e perdíamos demasiado tempo. Com o decorrer do ano 

letivo, nas aulas colocávamos os mais importantes, e aquando do balanço de aula no 

final desta completávamos com o que na nossa opinião tivesse fosse relevante. 

A AS (Anexo 10) tem como principal função classificar os alunos no final da 

UD, segundo os níveis de aproveitamento apresentados. Logo, este tipo de avaliação 

representa um balanço final que só tem sentido efetuar-se quando a extensão de 

caminho percorrido já é grande e existe material suficiente que justifique a mesma. Esta 

avaliação não só fornece informação acerca da classificação dos alunos, como também, 

acerca da eficácia do processo instrucional (Rink, 2014). 
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Ou seja, a AS realizasse no final de cada período letivo, recorrendo à informação 

recolhida ao longo do mesmo, no âmbito da avaliação formativa e traduz-se num juízo 

globalizante quantitativo sobre as aprendizagens realizadas pelos alunos. 

A AS ocorreu no final de cada UD, de forma prática, registando todas as 

informações utilizando o mesmo método da avaliação diagnóstica, conseguindo assim 

verificar as melhorias dos alunos do início até ao fim de cada unidade didática. 

5. Ação de informação  
 

 A ação de informação (Anexo 11) estava inserida no projeto de educação e 

saúde por parte da escola, inserida no planeamento anual de atividade. O tema era a 

“Homossexualidade”, e foi elaborada por todo o núcleo de estágio. 

  Teve como objetivo através do tema em questão, desempenhar ações de ensino-

aprendizagem sobre a sexualidade humana, sejam elas a nível do conhecimento de 

informações básicas, ou ao nível do conhecimento e/ou discussões e reflexões sobre 

valores, normas, sentimentos, emoções e atitudes relacionados com a vida sexual. 

  Esta consistia na apresentação de um PowerPoint sobre os diversos conceitos 

que abrange, seguido da visualização de uma curta-metragem “HollySiz – The Light”e 

de um trailer de um filme “Freeheld” (Amor por Direito) e realização de jogos didáticos 

– palavras cruzadas, juntamente com um pequeno debate, relacionados com o tema em 

questão (homossexualidade/aceitação social). 

 No final desta apresentação, muitos dos alunos da turma após refletirem e 

debaterem, ficaram com uma impressão do quão difícil é não ter opção de escolha no 

que diz respeito à homossexualidade, bem como a importância da igualdade de direitos 

que todos os casais deviam ter, sejam eles heterossexuais ou homossexuais. 
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6. Atividades 
 

Durante este ano de Estágio Pedagógico, com os restantes colegas do Núcleo de 

Estágio, empenhamo-nos na elaboração e realização de algumas atividades de extensão 

curricular, bem como na colaboração de atividades realizadas pelo Grupo de Educação 

Física. 

No 1º período em colaboração com os professores do grupo de Educação Física 

da escola participamos em um torneio de basquetebol 3x3.  

No 3º período, o nosso núcleo de estágio foi responsável, em colaboração com o 

professor orientador Carlos Pires, pela organização da taça Morgado e Morgadinho, 

sendo a edição 18ª da Taça Morgado e a 16ª da Taça Morgadinho. Além desta atividade, 

participamos na “Caça ao Tesouro”, atividade realizada pelo professor José Pires e pelo 

outro núcleo de estágio da escola. Nesta tínhamos como função ficar em pontos 

específicos do trajeto para que os participantes não se enganassem no percurso.   

Durante o ano letivo, igualmente, ficamos encarregados da equipa de Juvenis 

Masculinos (desporto escolar), nesta tínhamos como responsabilidade a preparação dos 

treinos e toda a logística para os jogos (Anexo 12).  

Ao longo destas atividades foi possível entender todos os aspetos necessários 

para a organização de um evento. Estas experiências foram bastante enriquecedoras, 

porque além do conhecimento que absorvemos, permitiu-nos vivenciar as dificuldades 

inerentes à organização e realização de eventos, nomeadamente do meio escolar. Em 

todas as atividades, procuramos sempre envolvermo-nos com afinco, de maneira a 

proporcionar a toda comunidade escolar momentos de felicidade. 

De seguida, estão descritas todas as atividades acima referidas. 

 6.1. Torneio de Basquetebol 3x3 

 

Objetivos: “Basquetebol 3x3 nas Escolas”, que a Federação Portuguesa de 

Basquetebol, em parceria com a Divisão do Desporto Escolar, pretende levar a todas as 

escolas, públicas ou privadas, do 5º ao 12º ano decorreu, neste ano letivo, ao longo do 

ano escolar. Com o objetivo de aumentar progressivamente o sucesso escolar dos 

alunos, a motivação pelas atividades escolares, proporcionar vivências desportivas, 

incentivar para a prática do desporto, incutir o Fair Play e a convivência em grupo, 
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proporcionando aos jovens atividades de qualidade, em que prevaleça a vertente 

formativa, sendo a vertente competitiva um dos meios para a formação integral dos 

jovens, através da sua responsabilização na organização das atividades (quadros 

competitivos, arbitragem, etc.) e da exigência de um comportamento adequado durante 

a competição. 

Recursos utilizados:   

 Materiais: bolas de bas 

 quetebol; coletes; computador; cronómetro, apitos, fichas de jogo; aparelhagem 

e microfone.   

 Humanos: 11 Professores.   

 Financeiros: 4 euros (Cartazes, fotocópias). 

Descrição da atividade: Realizou-se no pavilhão da Escola Secundária 

Morgado de Mateus, em Vila Real, durante a manhã de 23 de novembro de 2018. Esta 

atividade tem como objetivo o convívio entre os alnos da escola, visando o 

fortalecimento das relações entre estes e desenvolver o gosto pela modalidade de 

basquetebol e acima de tudo, pela prática de atividade física diariamente.  

No evento em questão participaram 20 equipas, 10 do sexo masculino e 10 do 

sexo feminino. Os participantes foram subdivididos em vários escalões.  O evento 

decorreu dentro da sua normalidade, tendo uma adesão por parte da comunidade 

escolar. 

 6.2. Taça Morgado e Morgadinho 

 

 Objetivos:  Dar continuidade ao processo de formação e competição das 

equipas de Desporto Escolar na modalidade de Futsal, fomentar o convívio da 

comunidade escolar, favorecendo o bom relacionamento interpessoal e de grupo, 

retribuir com o prémio de participação aos alunos que denunciam melhor 

comportamento no âmbito escolar, promover o espírito de “Fair-Play” e ética 

desportiva, proporcionar a prática desportiva aos alunos, cooperar em eventos que 

solicitem atividade física. 
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Recursos utilizados:   

 Materiais: Roupa adequada à prática do futsal, sapatilhas, bolas, balizas e 

aparelhagem, microfone, computador, 

 Humanos: 10 Professores.   

 Financeiros: Euros (Cartazes, Medalhas). 

Descrição da atividade: A Taça Morgado e a Taça Morgadinha, são uma 

atividade que se encontra integrada no Plano Anual de Atividades Escolares e tem vindo 

a ser desenvolvida ao longo dos anos, contando já, com um leque de edições, 

perfazendo este ano a 18º Edição da Taça Morgado e a 16º Edição da Taça Morgadinha. 

A atividade foi realizada no pavilhão da Escola Secundária Morgado Mateus, em Vila 

Real, durante todas as tardes do mês de maio de 2018. Esta visava o convívio da 

comunidade escolar, favorecendo o bom relacionamento interpessoal e de grupo e de 

instituir o gosto pela modalidade de futsal. 

No evento em questão participaram  50 alunos. Os participantes foram 

selecionados pelos professores de educação física que lecionavam, estando estes 

inseridos no ensino básico, secundário, cursos profissionais, além das equipas de 

desporto escolar. A adesão foi enorme por parte da comunidade escolar, decorrendo de 

forma positiva. 

6.3. Caça ao Tesouro 

 

Objetivos: Aumentar a motivação pelas atividades escolares, proporcionar 

vivencias desportivas, incentivar para a prática do desporto e a convivência em grupo. 

 

Recursos utilizados:   

 Materiais: Roupa adequada à prática da caminhada, sapatilhas.   

 Humanos: Professores, alunos, funcionários.   

 Financeiros: Euros (Cartazes, prémios, Autocarros). 

   

Descrição da atividade: A atividade tinha como local de realização Lamas Olo, 

em Vila Real, durante o todo o dia, 25 de Maio de 2018. Este evento tinha como 
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propósito promover o convívio entre os participantes e incutir hábitos da prática de 

atividade física na comunidade escolar.  

A atividade acabou por não se realizar devido a questões climatéricas.  

6.4. Desporto Escolar 

 

Objetivos: Visa promover o acesso à prática desportiva regular de qualidade, 

com o objetivo de contribuir para a promoção do sucesso escolar dos alunos, de estilos 

de vida saudáveis e de valores e princípios associados a uma cidadania ativa. 

 

Recursos utilizados:   

 Materiais: Roupa adequada à prática do futsal.   

 Humanos: Professores, alunos.   

 Financeiros: A escola financiou tudo o necessário.   

 

Descrição da atividade: A modalidade que ficamos encarregados foi o escalão 

de Juvenis Masculinos, derivado do professor responsável por ela ser o nosso orientador 

de estágio. Os alunos tinham um treino por semana, às quartas-feiras das 16:00h às 

17:30h. 

Inicialmente, esta modalidade que era desconhecida, fez com que tivéssemos 

algum receio relativamente a conseguir ensinar os alunos, pois nunca tínhamos 

praticado e agora teríamos de ensinar os alunos, sem ter o conhecimento necessário, 

quer teórico quer prático. Com a grande ajuda do professor orientador e de alguns dos 

alunos mais experientes, conseguimos adquirir todo o conhecimento teórico-prático que 

posteriormente se tornou imprescindível para ensinar e auxiliar os alunos ao longo dos 

treinos.  

Foi sem dúvida uma grande oportunidade e uma grande experiência, pois 

aprendemos muito sobre uma modalidade que desconhecíamos e fomos capazes de 

ensinar alunos a iniciar esta modalidade e a aperfeiçoar as suas capacidades. 
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7. Considerações Finais 
 

As experiências vivenciadas este ano de estágio ficaram sempre guardadas na 

nossa memória. Entramos nesta aventura com vontade de colocar em prática todo o 

conhecimento absorvido ao longo de uma vida como estudantes, para finalmente 

podermos realizar o nosso sonho de sermos professor de educação física. Mas foi a 

nossa ética profissional, a paixão pelo ensino, pelo desporto, a ambição de melhorar 

todos os dias, o querer exercer as funções todos os dias com a maior exigência possível 

que fez-nos sair deste percurso com um sentimento de dever cumprido. 

O estágio pedagógico foi um percurso com um processo recíproco no que diz 

respeito à aprendizagem, os seja, entramos na escola com o objetivo proporcionar o 

melhor processo de ensino aos alunos, e ao mesmo tempo fazê-los crescer enquanto 

futuros homens e mulheres, o que não estávamos à espera é que foi graças a estas 

experiências partilhadas, desde os erros que cometidos por nós durante as aulas, o 

simples ouvir as opiniões dos alunos, os momentos mais lúdicos com estes, que fizeram 

no final desta etapa desenvolvermo-nos enquanto professores mas especialmente 

enquanto seres humanos. 

Sermos professores permitiu-nos vivenciar experiências totalmente únicas, fez-

nos sentir úteis no processo de ensino e aprendizagem da turma onde lecionamos e 

sobre os alunos que ensinamos. Foi notória a grande evolução das nossas capacidades 

ao longo do ano, sendo que, hoje em dia, ser professor, requer uma formação contínua 

que se encontra sempre em constante reformulação. A interação com os alunos, a 

preocupação em conseguir liderá-los da melhor maneira, revelou-se uma experiência 

muito gratificante e enriquecedora, ao longo de todo o ano, desde as primeiras às 

últimas aulas.  

Deste ano de estágio guardamos com carinho todas as pessoas inseridas na 

comunidade escolar, desde os nossos alunos a quem sempre tentamos transmitir da 

melhor maneira o gosto pela nossa disciplina, a educação física, o orientador da escola 

que além da sua função nesta, foi um conselheiro e alguém que fez-nos ver o papel 

importante que o professor de educação física tem numa escola e os funcionários que 

sempre se pré disponibilizaram-se em tudo o que podiam. 
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 Em suma, temos muito orgulho que o nosso percurso enquanto professores tenha 

sido iniciado na Escola Secundária Morgado Mateus, irá ser um ano que nunca 

esqueceremos e que guardamos com carinho todas os momentos partilhados. 

 

8. Aperfeiçoamentos e Sugestões 

 Durante este ano letivo, passamos por muitos desafios e obstáculos que nos 

fizeram ter de adaptar e inovar para alcançar o sucesso. A transição para o mundo real 

da vida de professor fez-nos ver que nem tudo corre como pensamos e são variadas as 

exigências que temos e que em questão de segundos temos de dar resposta, seja numa 

aula, numa reunião de professores ou nas atividades extracurriculares. 

 Derivado à nossa falta de experiência a lecionar, foi enorme o receio de 

insucesso na primeira aula e tantas eram as preocupações que tínhamos ao mesmo 

tempo que pensávamos que não dávamos conta de tudo. Mas com o passar do ano 

letivo, com a observação das aulas dos nossos colegas de núcleo, com as correções do 

nosso orientador da escola o que parecia muito tornou-se normal e fez-nos melhorar 

enquanto docentes. De salientar, que os conhecimentos absorvidos na nossa formação 

académica revelaram-se fulcrais e o estudo de turma aplicado fez com que pudéssemos 

ajustar as estratégias à turma que lecionávamos. 

 Um aspeto a que demos muita importância, foi a relação com a comunidade 

educativa, ou seja, a relação entre professor-aluno e professor- estagiário. Sabíamos que 

compreender os seus comportamentos e atitudes, sempre tendo em conta a sua faixa 

etária e grau de maturidade. Para isto, acabamos por despender muito tempo na escola, 

quer no gabinete dos professores de Educação física, de forma a estabelecer relações 

profissionais, quer nos espaços de lazer e confraternização dos alunos. 

 A intervenção pedagógica e a performance foram, igualmente, dois pontos de 

relevo. No que diz respeito à primeira, as dificuldades com que nos deparamos foram 

enormes, mas com a ajuda do Professor Carlos Pires acabamos por melhorar, 

significativamente, a nossa intervenção. Na nossa opinião, muito contribui para este 

ponto a reflexão realizada sobre cada aula, que fez com que detetássemos erros/lacunas, 

o que nos fez sempre procurar melhorar cada uma das técnicas de intervenção 

pedagógica. Acerca da segunda, termos o conhecimento prévio das condições espaciais, 
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materiais e dos recursos humanos disponíveis acabou por precaver situações 

imprevistas, o que acabou do nosso ponto de vista ser determinante para o sucesso 

alcançado. 

 Ao longo do ano letivo, muitas foram as estratégias que acabamos por utilizar, 

adotar que na nossa opinião tiveram uma preponderância enorme na intervenção 

pedagógica e que acabaram por contribuir para o sucesso da aprendizagem dos alunos. 

 Nesse sentido, pretendemos através das conclusões e reflexões que foram 

surgindo ao longo das UD, mencionar algumas sugestões e propostas de modo a 

aperfeiçoar o processo de ensino aprendizagem.  

  No que toca à lecionação de aulas, devemos apresentar um documento teórico 

acerca da modalidade, porque além de mostramos aos alunos o que vamos abordar e 

permitir que estes absorvam informação, também permite que estes retirem dúvidas que 

poderiam expor na aula e assim prevenimos quebras ou futuras.  

 Os aquecimentos devem ser lúdicos e em contexto de específico da modalidade, 

derivado de além de introduzirmos o objetivo da aula também acaba por tornar-se 

motivante para os alunos. Os exercícios devem ter uma intensidade média/alta pelo 

mesmo motivo referido no ponto anterior, mas também porque o nível de empenho e de 

concentração é elevado.  

 Ao nível do feedback, este deve ser sempre direto ao aluno em questão, derivado 

a este perceber exatamente qual o erro que está a cometer e qual a forma de o corrigir, 

ou seja, a informação é passada de forma mais direta fazendo que a sua interiorização 

seja mais fácil e prevenimos que haja sucessivas quebras na intensidade da aula. Mas 

sempre que o erro for de uma forma geral executado pelos alunos da turma, devemos 

parar a aula e chamar à atenção. 

 Ao nível da colocação do professor na aula, devemos conseguir ver todos os 

alunos em qualquer situação durante esta, porque por vezes ao tentar corrigir um aluno 

ou a turma viramos costas a quem está na fila e por vezes o que acontece neste 

momento são comportamentos desviantes e acabamos por perder o controlo da turma. 

 Os alunos que não realizam aula, além de colaborarem em qualquer situação 

pedida pelo professor penso que podem realizar um relatório sobre o que se fez na aula, 

que permite a nós, professores, ter um instrumento de avaliação e além disso faz com 
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que se mantenham concentrados na aula, absorvendo a informação que futuramente 

terão que colocar em prática quer nas aulas como no teste teórico. 

 As modalidades coletivas devem ser ensinas sempre que possível tendo em conta 

os princípios de jogo e não centrados nos gestos técnicos. Ou seja, devemos ensinar os 

gestos técnicos sim, mas em contextos de jogo e não de forma descontextualizada do 

jogo, embora sempre que necessário recorrer a exercícios mais analíticos para que haja 

sucesso na tarefa. 

 Caso as estratégias se revelarem eficazes e com uma taxa de sucesso elevada 

devemos além de mantê-las, tentar melhorá-las. 
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Introdução 

 

Uma turma é constituída por um conjunto de alunos diferentes entre si. O estudo 

de turma permite ao professor visualizar as particularidades de cada aluno, desde 

questões ao nível familiar, cultural, psicológicas até às sociais, assumindo deste modo 

uma relevância enorme na nossa intervenção, enquanto professores e docentes, junto 

dos alunos. Por outro lado, com este também posso retirar aspetos no que diz respeito às 

relações entre os pares de uma turma, tanto as suas preferências como as suas rejeições.  

Com os dados recolhidos, pode-se delimitar estratégias e decisões para a lecionação da 

turma, com o objetivo de melhorar o processo de ensino-aprendizagem, obtendo o 

sucesso dos alunos e garantindo a igualdade de oportunidades, a diferenciação e a 

inclusão de todos. 

O documento apresenta-se organizado em seis partes: (1) inicia-se com a 

introdução, (2) definição dos objetivos do estudo, (3) metodologia utilizada na recolha 

de dados, (4) apresentação e interpretação dos resultados obtidos, (5) conclusões e, por 

último, (6) as referências bibliográficas que suportam este documento. E, para responder 

aos objetivos propostos, a estrutura deste mesmo documento englobará os dados da 

ficha individual do aluno bem como dos dados do teste sociométrico.  

Inicialmente, serão apresentados os objetivos do estudo e o material e métodos 

utilizados, posteriormente, em forma de gráficos, serão expostos dados que caracterizam 

a turma. E, em seguida, serão apresentadas as elações retiradas do teste sociométrico, 

realizando uma análise aos resultados obtidos.  

 Por fim, será apresentada uma conclusão geral sobre as variáveis estudadas e 

possíveis estratégias de intervenção na resolução de problemas que foram encontradas 

neste mesmo estudo.  
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DEFINIÇÃO DE OBJETIVOS 
 

 O presente estudo tem como objetivo principal, a caracterização da turma do 

10ºA da Escola Secundária Morgado de Mateus, Vila Real, podendo estabelecer 

estratégias gerias, que permitam conduzir com sucesso o processo de ensino-

aprendizagem, de acordo com as especificidades da turma e, identificar as principais 

características da turma, destacando as particularidades sociais e culturais, psicológicas 

e de aprendizagem dos seus elementos, explicitando as suas implicações para a sua 

intervenção junto da mesma. 

OBJETIVOS GERAIS 

 Caracterizar a turma e os seus elementos nos distintos domínios; 

 Contribuir para a promoção de um bom ambiente intra-turma, procurando uma 

melhoria das relações interpessoais dos alunos, de forma a que, se observem 

melhorias no seu rendimento desportivo. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Conhecer o aluno e os seus hábitos de vida no que respeita à rotina diária e à 

prática de atividade física e desportiva; 

 Identificar problemas de saúde e implicações/restrições para as aulas da 

educação física; 

 Encontrar soluções para a resolução de problemas que possam prejudicar o 

desempenho escolar dos alunos em relação à rotina diária (alimentação e 

horários de descanso); 

 Caracterizar as relações sociais, cognitivas e competitivas que se estabelecem no 

seio da turma, através da elaboração de um teste sociométrico; 

 Partindo desta caracterização, criar estratégias para incluir com maiores 

dificuldades de integração na turma. 

- Através da análise das variáveis observadas e do teste sociométrico, tenho por 

objetivo identificar a existência de um líder na turma, ou uma pessoa na qual todos os 

outros alunos sigam como modelo, não descurando os alunos menos populares que 

evidenciam menor confiança por parte dos colegas para com eles, procurando sempre, 

em ambos os casos, os motivos que justifiquem as suas preferências. 
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MATERIAL E MÉTODOS 

AMOSTRA 

 Este estudo tem como população-alvo os alunos da turma do 10ºA da Escola 

Secundária Morgado de Mateus, Vila Real. A amostra é constituída por 27 alunos, 13 

dos quais são do sexo masculino e 14 do sexo feminino, com idades compreendidas 

entre os 14 e os 17 anos.  

PROCEDIMENTOS 

RECOLHA DE DADOS 

 O preenchimento da ficha de caracterização individual (ver anexo I) decorreu no 

dia 2 de outubro de 2017, pelas 8h30 minutos no pavilhão interior da Escola Secundária 

Morgado de Mateus. O professor forneceu uma explicação inicial, advertindo que o 

questionário em causa servia para a realização de um estudo da turma por parte do 

Núcleo de Estágio, estando os dados sujeitos a um tratamento de forma confidencial. 

 Foi dada aos alunos a liberdade de colocarem eventuais questões que pudessem 

surgir aquando da realização do questionário. Apesar da realização do mesmo ser 

individual, a partilha de opiniões entre os alunos foi algo inevitável.  

 É de salientar que a turma tem 27 alunos, mas houve um aluno que faltou à aula 

e sendo assim os seus valores não estão incluídos neste estudo, ou seja, a amostra é de 

26 alunos apenas, este apenas é incluído na pergunta acerca do género da turma, pois é 

um dado que o professor já tem consigo atempadamente. 

 

TRATAMENTO DOS DADOS 

 Os dados recolhidos foram tratados numa folha de cálculo do Microsoft Excel, e 

serão representados de seguida sob a forma de gráficos. Alguns dos indicadores 

estudados, surgem apresentados com os valores sobre a forma de percentagem, de forma 

a realçar a sua expressão no total de alunos da turma.  

INSTRUMENTOS 

 Para a recolha de dados, foi utilizada uma ficha individual para cada aluno (ver 

anexo I) e, de entre as várias perguntas do questionário, foram selecionadas para análise 

dos resultados apenas as mais pertinentes, tendo em conta o objetivo do estudo. Sendo 

elas a identificação dos alunos (género, idade e local de residência), a rotina diária 

(horário de levantar e horário de deitar), deslocação para a escola (meio de transporte 
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para a escola e tempo médio de casa / escola), dados relativos à saúde (problemas de 

saúde), dados relativos à nutrição (refeições diárias e almoço em tempo de aulas) e a 

agregação a alguma modalidade desportiva (pratica ou praticou alguma modalidade 

federada / recreação). 

TESTE SOCIOMÉTRICO 

 Relativamente ao teste sociométrico, foi realizado um questionário inserido na 

ficha individual do aluno (ver anexo I), de entre o qual foram selecionadas as seguintes 

questões, ambas com preferência e rejeição, para posterior estudo: 

a) Quem escolhias para fazer companhia nos intervalos? 

b) Quem não escolhias para fazer companhia nos intervalos? 

c) Quem escolhias para a jogar contigo no desporto escolar? 

d) Quem não escolhias para jogar contigo no desporto escolar? 

 

Apresentação e Discussão dos resultados 

“Identificação dos Alunos” 

 

GÉNERO 

A turma do 10ºA é constituída por 27 alunos no total, sendo estes, 13 rapazes (48%) e 

14 raparigas (52%) (ver gráfico I). 

 

 

 

 

  

Gráfico I: Género dos alunos do 10ºA. 
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Tendo em conta o gráfico, podemos referir que a turma é praticamente 

homogénea no que diz respeito ao género, podendo assim o professor criar grupos 

heterogéneos promovendo o aumento das relações interpessoais. Deste modo, sempre 

que se proceder à realização de exercícios que englobem grupos de duas ou mais 

pessoas, o professor deve promover a formação de equipas mistas. 

IDADE 

 A idade dos alunos desta turma varia entre os 14 e os 17 anos. Existem 5 alunos 

com catorze, 15 com quinze, 3 com dezasseis e 2 com dezassete (ver gráfico II). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Com os dados obtidos podemos ter como ilações que a faixa etária da maioria da 

turma corresponde á suposta para frequentar o 10º ano, tendo apenas três alunos já 

repetentes. Os alunos encontram-se numa fase de transição fulcral, no que diz respeito 

ao desenvolvimento biológico, o que requer da parte do professor uma atenção especial 

em termos de desenvolvimento motor. Como tal, deve preparar exercícios adequados 

aos estados de desenvolvimento da turma, de modo a que possam obter o sucesso 

desejado. 
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Gráfico II: Idade dos alunos do 10ºA. 
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LOCAL DE RESIDÊNCIA 

 Os membros da turma vivem no distrito de Vila Real em 13 freguesias distintas, 

sendo que as freguesias com mais alunos residentes são Mouçós e Mateus (4 alunos), 

os restantes encontram-se distribuídos pelas seguintes localidades no gráfico referidas 

(ver 

gráfic

o III).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A dispersão dos alunos, no que diz respeito ao local de residência permite 

concluir que o grau de proximidade entre os alunos da turma não deve ir além do âmbito 

escolar e, deste modo, não existe laços de fortalecimento entre pares fora do âmbito 

escolar.   

De forma a fortalecer as relações entre alunos, o docente poderá realizar 

múltiplas atividades para a turma, quer em períodos de aulas, quer em períodos 

extracurriculares, para reduzir a possibilidade da existência de comportamentos 

desviantes nas aulas e que visem aumentar os elos de ligação entre eles. 
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Gráfico III: Local de residência dos alunos do 10ºA. 
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HORÁRIO DE DEITAR E LEVANTAR 

 Relativamente à hora de deitar, todos os alunos do 10ºA deitam-se antes das 

0h00, exceto apenas 2, que afirmam deitar-se às 00h30. A maioria dos membros da 

turma deita-se às 22h30 e ainda, 6 alunos dizem deitar-se antes desta hora (ver gráfico 

IV). 

Em relação ao horário de levantar, existem 6 alunos que se levantam antes das 

7h00. Os restantes alunos levantam-se entre as 7h00 e as 7h30 (ver gráfico V). 

  

 

 

 

 

 

S

egun

do a 

bibli

ografia consultada deve-se dormir no mínimo 8 horas 

diárias, menos que essa quantidade começa a produzir 

problemas físicos e mentais. Deve-se ter em atenção a 

situações em que se verifique, pois poderão não apresentar o rendimento pretendido na 

aula. 
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Gráfico IV: Horário de deitar dos 

alunos do 10ºA. 

Gráfico V: Horário de levantar dos 

alunos do 10ºA. 
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DESLOCAÇÃO PARA A ESCOLA 

MEIO DE TRANSPORTE PARA A ESCOLA 

 Em relação ao meio de transporte utilizado para cada um dos alunos se dirigir 

para a escola, é notório o acesso à mesma de carro (50%/13 alunos). Os restantes alunos 

dirigem-se para a escola de autocarro (27%/7 alunos), a pé (23%/ 6 alunos).  

 

 

 

O

 

profes

sor 

tendo 

em 

conta 

as 

aulas que decorrem nos últimos tempos da manhã, é necessário ter em atenção o horário 

de saída dos alunos, devido a estes não perderem os transportes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico VI: Meio de transporte para a escola dos alunos do 10ºA. 
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TEMPO DE DESLOCAÇÃO 

 Relativamente ao tempo de deslocação de casa para a escola, 69% dos alunos 

refere que demora menos que 15 minutos na deslocação, os restantes 31% afirmam 

demorar mais de 15 minutos na viagem, sendo o percurso mais longo de 15 minutos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tendo em conta que esta turma tem aula á segunda-feira às 8 horas e 30 

minutos, é preciso dar alguma tolerância para o caso de algum aluno não ter a 

possibilidade de ser pontual devido a problemas de deslocação. 
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Gráfico Vll: Tempo de deslocação para a escola dos alunos do 

10ºA. 
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DADOS RELATIVOS À SAÚDE 

 

PROBLEMAS DE SAÚDE 

  Dos alunos que responderam ao questionário, 13 alunos revelaram terem 

problemas de saúde, que variam desde problemas respiratórios, cardíacos, oculares, 

entre outros.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 Após analisar os dados obtidos, verificamos que claramente os problemas ao 

nível da visão são os que mais evidenciam, enquanto docente devemos ter em conta 

estes, de forma a perceber as limitações associadas, procurando criar estratégias que não 

afetem a performance dos alunos. Por outro lado, devemos ter uma conversa com cada 

aluno para visar controlo/prevenção destes problemas de saúde. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico Vlll: Problemas de Saúde dos alunos do 10ºA. 
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DADOS RELATIVOS À NUTRIÇÃO 

 

REFEIÇÕES DIÁRIAS 

 A maioria dos alunos não faz as refeições necessárias, visto que, apenas 4 

alunos da turma em questão, fazem as 6 refeições (pequeno-almoço, lanche meio da 

manhã, almoço, lanche, jantar e ceia). Existem ainda 7 alunos que fazem 5 refeições por 

dia e 12 alunos que fazem apenas 4. É de salientar que existem 2 alunos que realizam 

apenas 2 e 1 que realiza 3 refeições diárias (ver gráfico IX). 

 

 

 

 

 

 

 

 Nesta faixa etária é importantíssimo que os alunos cumpram com as refeições diárias, evitando sempre permanecer mais de 3 horas consecutivas em jejum.  

 

 

É indispensável uma boa alimentação, e é importante passarmos esta 

mensagem para todos os nossos alunos para que haja uma prática de hábitos 

alimentares corretos. 

É de salientar que 2 alunos não tomam o pequeno-almoço sendo para qualquer 

disciplina um factor de menor rendimento, mas em especial na educação física, podendo 

por em causa a saúde destes. É uma informação a dar a revelar ao diretor de turma para 

poder ser acertado medidas que visem a prevenção desta situação. 
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LOCAL DO ALMOÇO EM TEMPO DE AULAS 

 Durante o tempo de aulas, a maioria dos alunos almoça na cantina da escola 

(42%). Os restantes alunos afirmam almoçar em casa dos pais (31%), no bar (19%) e no 

restaurante (8%). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tendo em conta as opções dos alunos podemos referir que a maioria almoça em 

espaços em que a comida é escolhida criteriosamente, ou seja, tanto na cantina da 

escola, como em casa dos pais a alimentação tende a ser o mais equilibrada possível. É 

necessário ter em atenção, aos alunos que almoçam no bar da escola, pois não é um 

local direcionado para este tipo de refeições e há que sensibilizá-los para uma 

alimentação rica e variada. 
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Gráfico X: Local de almoço dos alunos do 10ºA. 
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AGREGAÇÃO A UMA MODALIDADE DESPORTIVA 

 

PRÁTICA DE DESPORTO FEDERADO/PRÁTICA DE DESPORTO DE 

LAZER/RECREAÇÃO 

 Em relação à prática de desporto federado, 46% da turma respondeu de forma 

positiva. Os restantes 54%, afirmaram nunca ter praticado qualquer desporto de forma 

federada (ver gráfico X). Dentro dos que responderam negativamente à pergunta, 

apenas 21% realiza desporto por lazer/recreação (ver gráfico Xlll). 

No que diz respeito aos desportos, os mais frequentados são o futebol e a natação com 

(17%) (ver gráfico Xll). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como verificado nos gráficos acima ilustrados, a prática de desporto nesta turma 

é negativa, o que pode interferir nas aulas de educação física, no que diz respeito, ás 
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Gráfico Xlll: Prática de 

desporto por lazer/recreação dos 

alunos do 10ºA que não praticam 

um desporto federado . 
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Gráfico Xl: Prática de desporto 

federado dos alunos do 10ºA. 
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capacidades físicas dos alunos para conseguirem realizar o padrão motor que cada 

modalidade assim o exige. Como professores de educação física, temos de arranjar 

estratégias para combater a possível “timidez” por parte de alunos que não tenham uma 

prática regular de desporto nas aulas.  

Outra razão plausível para estes resultados é o facto de os alunos não praticarem 

mais atividade física está algo relacionado com o seu local de residência, a par com os 

meios de transporte disponíveis para se deslocarem para os clubes. Visto que grande 

parte dos alunos moram em freguesias com escassa oferta de atividades desportivas, 

torna-se limitado a possibilidade destes alunos integrarem um clube ou poderem praticar 

a sua modalidade de eleição. 

No meu ponto de vista, o facto de termos tanta variedade de modalidades 

praticadas pelos alunos pode ser uma grande vantagem para o professor, visto que estes, 

caso seja lecionado a sua modalidade, podem servir de alunos modelos para os 

restantes, pois como todos sabemos uma imagem vale mais do que mil palavras. 
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Anexo 2: Ficha do Aluno 

 

FICHA INDIVIDUAL DO ALUNO 

 

 
DADOS PESSOAIS 

Nome: ____________________________________________________________________ 
                                                                                                                                               *sublinha o nome pelo qual gostas de ser tratado. Ano/Turma:   ________ Nº.: _____ 

Idade: ____ Data de nascimento: ___/___/______ Peso (kg): _________ Altura (cm): _________ 

Naturalidade:_________________________________ Nacionalidade: _________________________________ 

Morada: ________________________________________________________________________________________________________ 

Freguesia: _________________ Concelho: ________________ Distrito: _________________ Cód. Postal: ________-________ 

Email: ________________________________________________________________________ Telemóvel: _____________________ 

Em caso de emergência contactar: _________________________________________________ Telemóvel: _____________________ 

 
ENCARREGADO DE EDUCAÇÃO 

Nome: _____________________________________________________________ Grau de parentesco: _______________________ 

Morada: _______________________________________________ Cód. Postal: ________-________ Concelho: ______________ 

Habilit. Escolares:________________________________________ 

 
 

TEL. (residência): _____________________  

 
 

TEL. (emprego): ______________________ 
 

 
 

Profissão: ______________________________________________ 

 Efectivo(a)    Contractado(a)    Reformado(a)    Doméstico(a)    Desempregado(a) 

Email:__________________________________________________ 

 
COMPOSIÇÃO DO AGREGADO FAMILIAR 

 
 

PARENTESCO IDADE HABILIT. ESCOLARES PROFISSÃO SITUAÇÃO PROFISSIONAL * 

     

     

     

     

     
*Efectivo(a); Contratado(a); Reformado(a); Doméstico(a); Desempregado(a); Estudante. 

Número de irmãos:_______ 

Tens algum irmão a estudar nesta Escola?     Não           Sim 

Se sim, indique: ano, turma e 

nome:_________________________________________________________________________________ 
 
 

 



65 
 

Situação dos pais:                                                Vivem juntos              Separados              Emigrantes              

Mãe/Pai falecido(s) 

 Outra: _____________________________ 
 
 

 

Com quem vives?         Pai         Mãe         Avô(ó)         Tios          Irmãos         Outros. 

Quais?________________________ 

 

CARACTERÍSTICAS DO ALUNO (selecciona apenas 3) 
 

 

                          ATENTO-                        EGOÍSTA-                         TÍMIDO-                       PERSISTENTE- 

                      INSOLENTE-                DESCONFIADO-                     SIMPÁTICO-                          DISTRAIDO- 

                       CONFIANTE-                        SINCERO-                 RESPONSÁVEL-                              AMIGO- 

 
ROTINA DIÁRIA 

1. - Normalmente a que horas te levantas? _____________________________________________ 

2. – Normalmente a que horas te costumas deitar?  ______________________________________ 

3. - Em média quanto tempo dormes em tempo de aulas? _________________________________ 

 
DESLOCAÇÃO PARA A ESCOLA 

 

 

Deslocação: Casa – Escola:              Pé               Autocarro              Carro              Mota                  Bicicleta          Outro 
 

Distância: ____________     Tempo: ____________ 
 

Deslocação: Escola – Casa:              Pé               Autocarro              Carro              Mota                  Bicicleta          Outro 
 

Distância: ____________     Tempo: ____________ 

 
DADOS RELATIVOS À SAÚDE 

1. - Com que frequência vais ao médico? _____________________________________________________________________________ 

2. - Costumas adoecer com frequência? ______________________________________________________________________________  

 
 

3. - Tens algum problema respiratório, cardíaco, motor, epilepsia, diabetes, de audição, visão, entre outros (se sim qual)?  

 

_______________________________________________________________________________________________________________ 
 

4. - Já foste sujeito(a) a alguma intervenção cirúrgica (se sim qual)? ________________________________________________________ 

 
DADOS RELATIVOS À NUTRIÇÃO 

 

 
1. - Que refeições fazes diariamente (Pequeno Almoço; Lanche meio da Manhã; Almoço; Lanche; Jantar; Ceia)?  

 

_______________________________________________________________________________________________________________ 
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2. - Onde costumas fazer as refeições (pequeno-almoço e/ou almoço)? 

 

 No “bar” da escola       Na cantina da escola       Em casa dos pais       Outro(s) - diz qual ou quais? _____________________ 

 

 
VIDA ESCOLAR/PESSOAL 

 
 

1. - É o primeiro ano que frequentas esta escola?       Sim        Não 

1.1. - Se sim, quais os motivos da mudança? ________________________________________________________________________ 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

 

2.- Retenção/reprovação em outros anos escolares?       Sim        Não 

2.1. - Se sim, quantas vezes e quais as causas possíveis? _______________________________________________________________ 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

 

3. - Gostas de estudar?       Sim        Não        Às vezes 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

 

4. - Tens alguém que te ajude no estudo em casa?       Sim        Não        Às vezes 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

 

5. - Costumas conversar em casa sobre os estudos e a escola?          Sim           Não           Às vezes          No final do período 

5.1. - Com quem? ________________________________  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

 

6. - Tens computador em casa?       Sim        Não 

6.1. - Costumas utilizá-lo para estudar?       Sim        Não        Às vezes 

6.2. - Possuis acesso à Internet?                    Sim        Não        Às vezes 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  

 

 

7. - Beneficias de apoio da acção social escolar (ASE)?       Sim        Não        
7.1. - Se sim, qual o escalão? _____________________  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

 

8. - Disciplinas que tens mais dificuldade? _____________________________________________________________________________  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

 

9. - Disciplinas que obténs melhores resultados? ________________________________________________________________________ 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

 

10. - Tens Apoio Escolar?       Sim        Não´ 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

 

11. - Como costumas ocupar os teus tempos livres? _____________________________________________________________________ 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

 

12. - Que profissões gostarias de exercer no futuro? _____________________________________________________________________ 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

 

13. - Desde quando tens Educação Física na Escola? _____________________________________________________________________ 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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14. - Gostas da disciplina de Educação Física?       Sim        Não 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

 

15. - Quais as modalidades de Educação Física que mais gostas de praticar? __________________________________________________ 

E quais as que sentes mais dificuldades?  ______________________________________________________________________________ 
 

 

16. - Qual a classificação que tiveste no ano anterior? _________________ 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

17. - Praticas algum desporto federado?       Sim        Não 

17.1. - Se sim, qual? _______________________________ 

17.2. - Quantos dias treinas por semana e quantas horas? _____________________________________________________________  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

 

18. - Praticas algum desporto de lazer/recreação?       Sim        Não 

18.1. - Se sim, qual? ____________________________  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

 

19. - Que atividades gostavas de ver realizadas, no âmbito da Educação Física? 

_______________________________________________________________________________________________________________  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………...  

 

 

20. - Que expectativas tens relativamente à disciplina de Educação Física e quanto à Professora? 

_______________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________ 

 
TESTE SOCIOMÉTRICO 

 

Para responderes às questões que se seguem deves escolher apenas os teus colegas de turma e ordená-los por ordem de preferência. 
 

Quem escolhias para te fazer companhia nos intervalos? 
1º lugar: ______________________________________ 
2º lugar: ______________________________________ 
3º lugar: ______________________________________ 
 

Quem não escolhias para te fazer companhia nos intervalos? 
1º lugar: __________________________________________ 
2º lugar: __________________________________________ 
3º lugar: __________________________________________ 

 
Quem escolhias para jogar contigo no desporto escolar? 
1ºl ugar: ______________________________________ 
2º lugar: ______________________________________ 
3ºl ugar: ______________________________________ 
 

 
Quem não escolhias para jogar contigo no desporto escolar? 
1º lugar: __________________________________________ 
2º lugar: __________________________________________ 
3º lugar: __________________________________________ 

 
Quem escolhias para realizar trabalhos de grupo? 
1º lugar: ______________________________________ 
2º lugar: ______________________________________ 
3º lugar: ______________________________________ 
 

 
Quem não escolhias para realizar trabalhos de grupo? 

1º lugar: _________________________________________ 
2º lugar: _________________________________________ 
3º lugar: _________________________________________ 

 
Quem escolhias para as equipas de Educação Física? 
1º lugar: ______________________________________ 
2º lugar: ______________________________________ 
3º lugar: ______________________________________ 

 
Quem não escolhias para as equipas de Educação Física? 

1º lugar: _________________________________________ 
2º lugar: _________________________________________ 
3º lugar: _________________________________________ 
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……………………………………………………………………………………………………......

.......................... 
 

 

 

O/A Aluno(a): _________________________________________________________ 
 

O/A Encarregado(a) de Educação:   _________________________________________ 
 

O/A Diretor(a) de Turma: ________________________________________________ 
 

Vila Real, ______ de ___________________ de ________ 

 

Anexo 3: Teste Sociométrico  

 

TESTE SOCIOMÉTRICO 

PROCEDIMENTOS 

 O teste sociométrico tem como principal objetivo ajudar a perceber as relações 

interpessoais e medir as relações afetivas entre os indivíduos que pertencem a um 

mesmo grupo. É um teste que consiste em pedir a um membro de um grupo que indique 

a que elementos se gostaria de associar em determinada situação.  

Segundo, Northway & Weld (1999), o teste sociométrico ajuda-nos a avaliar o 

grau de integração duma criança/jovem no grupo, a descobrir a maneira como ela está a 

tentar integrar-se, a ver se a sua experiência social se está a realizar dum modo salutar 

ou não e, com base nestes dados, melhorar a nossa intervenção pedagógica. 

Para a elaboração do estudo sociométrico da turma, foi aplicado um teste 

sociométrico (anexo 1) à turma. O teste foi preenchido de forma individual, após uma 

breve explicação do mesmo por parte do professor. 

No presente estudo foram investigadas as escolhas sociométricas positivas 

(preferências) e as negativas (rejeições) dos alunos. No estudo foram eleitas duas 

questões, uma questão de lúdico-desportiva e uma questão relacionada com a vertente 

social, ambas com preferência e rejeição. 

De acordo com os objetivos gerais do estudo realizado foram selecionadas as 

seguintes questões: 

SOCIAL: 

Quem escolhias para fazer companhia nos intervalos? 

Quem não escolhias para fazer companhia nos intervalos? 
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LÚDICA-DESPORTIVA: 

Quem escolhias para a jogar contigo no desporto escolar? 

Quem não escolhias para jogar contigo no desporto escolar? 

Os alunos tinham que pôr por ordem de preferência/desagrado as suas escolhas e 

atribuir um motivo para a sua primeira escolha. 

Em anexo, estão as matrizes sociométricas que fornece dados sobre as 

preferências e as rejeições recíprocas entre os alunos da turma. Este tipo de matriz pode 

ser utilizada em várias vertentes, nomeadamente na realização dos grupos de trabalho, 

não tanto no que diz respeito à preferência, mas sim à rejeição recíproca entre os alunos, 

pois poderão ser estas causadoras de conflitos durante a aula. 

Social  

               De acordo com as tabelas (anexo 2) que ilustram as preferências e as rejeições 

sociométricas dos alunos da turma pode-se afirma que no que diz respeito á pergunta de 

social, podemos afirmar que os alunos que se destacam pela preferência dos 

semelhantes são os número, 11,27,30. Podemos justificar estes dados, devido aos alunos 

eleitos pela positiva terem um elo de amizade e ligação enorme, principalmente para 

com os nº11 e nº30, por outro lado podemos justificar estes resultados por a maioria dos 

alunos praticarem o mesmo desporto e serem da mesma equipa.  

              Os alunos com maior referencias no que toca ás rejeições foram os alunos nº16, 

29 e 32, o principal motivo é que estes alunos ao nível da sua personalidade são muito 

tímidos, nuca evidenciando as suas opiniões. Por outro lado, são alunos que não 

costumam passar os intervalos com a maioria dos alunos da turma, o que acaba por 

revelar um peso tremendo nestes resultados. 

Lúdico Desportivo 

               De acordo com as tabelas (anexo 2) que ilustram as preferências e as rejeições 

sociométricas dos alunos da turma pode-se afirma que no que diz respeito á pergunta de 

social, podemos afirmar que os alunos que se destacam pela preferência dos 

semelhantes são os números, 11,27,30. Tal como no anterior podemos referir que as 

amizades e laços de ligação acabam por ter muita preponderância nas escolhas, embora, 

neste também podemos enfatizar que estes alunos ao nível motor são muitos 
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capacitados, tentando ser exemplos em todas as modalidades, gostando de participar 

ativamente em todas as aulas. 

               Os alunos com maior referências no que toca ás rejeições foram os alunos nº5, 

16 e 29, o principal motivo é que estes alunos ao nível da aptidão física revelam claros 

défices, o que leva a no que toca a escolha, por exemplo, de equipas por parte dos 

restantes alunos estes nunca serem escolhidos como primeiras opções. 

- Em ambos os casos o professor deverá criar estratégias que passem pela inclusão dos 

alunos com maior número de rejeições, se no primeiro caso, o professor poderá fazer 

equipas em que os alunos mais rejeitados estejam inseridos em grupos com os diversos 

alunos e que tenham preponderância no objetivo da tarefa, fazendo com que os restantes 

tenham que comunicar com esses alunos. Já na segunda situação, o docente poderá 

solicitar que estes alunos em situações em que se sintam com maior habilidade motora 

venham exemplificar fazendo com que a sua motivação e confiança em si mesmos 

aumente. No que diz respeito aos alunos com mais preferências podemos coloca-los em 

grupos com os elementos mais rejeitados fazendo com que se conheçam melhor e se 

ajudem mutuamente, que posteriormente fará que com que os restantes alunos acabem 

por se relacionar com estes. 

- É de realçar que o aluno nº30, por ser dos alunos mais velhos da turma acaba por ser 

muito respeitados pelos outros, embora também a sua personalidade o ajude no 

relacionamento com os restantes, também podemos referir que é dos melhores alunos no 

que toca à aptidão física. Por outro lado, a aluna nº16 tem muitos problemas no que toca 

á parte da relação com os colegas, tendo já inclusivamente em anos anteriores 

problemas com os demais fazendo com que seja posta de lado muitas vezes, também ao 

nível físico é uma aluna com excesso de peso, o que prejudica a sua aprendizagem ao 

nível prático sendo por norma a última aluna escolhida caso fossem os colegas a fazer 

equipa. O aluno nº5 está inseridos no grupo dos com maior número de preferências, ao 

contrário dos restantes este não tem grande habilidade motora, não se evidenciando ao 

nível físico, sendo uma exceção em relação aos restantes. 
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Preferências Sociométricas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Legenda: 
 

Pergunta Social 
(Vermelho) 

1º Escolha 1 

2º Escolha 2 

3º Escolha 3 

 
Legenda: 

 
Pergunta de Lúdico 

Desportiva 

(Preto) 

1º Escolha 1 

2º Escolha 2 

3º Escolha 3 

 Preferência recíproca lúdico-desportiva e lazer  

de ambos os alunos 

   
Preferência recíproca Lazer e/ou Lúdico 

desportiva em pelo menos um critério por 

ambos os alunos 
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Rejeições Sociométricas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Preferência recíproca lúdico-desportiva e lazer  

de ambos os alunos 

   
Preferência recíproca Lazer e/ou Lúdico 

desportiva em pelo menos um critério por 

ambos os alunos 

 
Legenda: 

 
Pergunta de Lúdico 

Desportiva 

(Preto) 

1º Escolha 1 

2º Escolha 2 

3º Escolha 3 

 

Legenda: 
 

Pergunta Social 
(Vermelho) 

1º Escolha 1 

2º Escolha 2 

3º Escolha 3 
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Anexo 4: Planeamento Anual 

 

 

 

 

 

 

 
SETEMBR

O 
OUTUBR

O 
NOVEMBR

O 
DEZEMBR

O 
JANEIR

O 
FEVEREIR

O 
MARÇO ABRI

L 
MAIO JUNH

O 

D  1      1   

S  2   1   2   

T  3    2   3 1  

Q  4 1  3 (12ºB)   4 2 (10ºA)  

Q  5 2  4 (12ºA) 1 (12ºA) 1  5 3 (FUTS.)  

S 1 6 3 1 5 2 2 6 4 1 

S 2 7 4 2 6 3 3 7 5 2 

D 3 8 5 3 7 4 4 8 6 3 

S 4 9 6 4 (12ºA+B) 8 
(12ºA+B) 

5 (12ºA+B) 5  9 
(10ºA

) 

7 (10ºA) 4 
(12ºA+

B) 

T 5 10 7 5 9 6 6 10 8 5 

Q 6 11 8 6 (10ºA) 10 
(12ºB) 

7 (12ºB) 7  11 
(10ºA

) 

9 (10ºA) 6 
(12ºB) 

Q 7 12 9 7 11 
(12ºA) 

8 (12ºA) 8  12   10 
(FUTS.) 

7 
(12ºA) 

S 8 13 10 8 12 9 9 13 11 8 

S 9 14 11 9 13 10 10 14 12 9 

D 10 15 12 10 14 11 11 15 13 10 

S 11 16 13 11 (10ºA) 15 
(12ºA+B

) 

12 12 
(10ºA+12ºA+

B) 

16 
(10ºA

) 

14 (12ºA+B) 11 
(12ºA+

B) 

T 12 17 14 12 16 13 13  17 15 12 

Q 13 18 15 13 (10ºA) 17 
(12ºB) 

14 14  18 
(10ºA

) 

16 (12ºB) 13 
(12ºB) 

Q 14 19 16 14  18 
(12ºA) 

15 15  19 17 (FUTS.) 14 
(12ºA) 

S 15 20 17 15 19 16 16 20 18 15 

S 16 21 18 16 20 17 17 21 19 16 

D 17 22 19 17 21 18 18 22 20 17 

S 18 23 20 (10ºA) 18 22 
(12ºA+B

) 

19 19 23 
(10ºA

) 

21 (12ºA+B) 18 

T 19 24 21 19 23 20 20 24 22 19 

Q 20 25 22 (10ºA) 20 24 
(12ºB) 

21 21  25 23 (12ºB) 20 

Q 21 26 23 (BASQ.) 21 25 
(12ºA) 

22 22  26 24 (FUTS.) 21 

S 22 27 24 22 26 23 23 27 25 (CAÇA 

TES.) 
22 

S 23 28 25 23 27 24 24 28 26 23 

D 24 29 26 24 28 25 25 29 27 24 

S 25 30 27 (10ºA) 25 29 
(12ºA+B

) 

26  26 30 
(10ºA

) 

28 
(10ºA+12ºA+

B) 

25 

T 26 31 28 26 30 27 27  29 26 

Q 27  29 (10ºA) 27 31 
(12ºB) 

28  28  30  27 

Q 28  30 28   29  31 28 

S 29   29   30   29 

S 30   30   31   30 

 
OSERVAÇÕES 

 
FINS-DE-SEMANA 

 
FERIADOS 

 
Opção 10ºA 

 ATIVIDADES DA 

ESCOLA 

 
TESTES 

 
FÉRIAS 

 
Voleibol 

 
Andebol 

 
OPÇÃO 12ºA/B 
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Anexo 5: Unidade Didática 

  

POPULAÇÃO ALVO 

ANO 12º 

CRITÉRIOS, 

PARÂMETROS 

PONDERAÇÕES DE 

AVALIAÇÃO 

DOMÍNIO SÓCIO-

AFECTIVO 
(SABER ESTAR) 

25% 

Atenção 6,25% Observação Directa; 

Frequência. 

TURMA A Relações Interpessoais 6,25% Observação Directa; 

Frequência. 

MASCULINO 10 Empenho 6,25% Observação Directa; 

Frequência. 

FEMININO 5 Responsabilidade 6,25% Observação Directa; 

Frequência. 

TOTAL DE 

ALUNOS 
15 DOMÍNIO COGNIIVO 

(SABER COMO SE FAZ) 
15% Teste Teórico por período ou por Unidade Didática 

IDADE 

MÁXIMA 
17 

DOMÍNIO 

PSICOMOTOR 
(SABER FAZER) 

60% 

Realização de destrezas ao longo 

das aulas (3 registos por UD) 
45,0% Observação Direta 

IDADE 

MÍNIMA 
16 Realização de destrezas em 

aula/avaliação: teste prático 
15,0% Observação Direta 

CARACTERIZAÇÃO 

DOS RECURSOS 

TEMPORAIS 
INIÍIO E TÉRMINO Início a 3 de Janeiro e término a 8 de Fevereiro de 2017. 

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

MATERIAIS 
INSTALAÇÕES 1/3 do pavilhão da Morgado Mateus; 

MATERIAL DIDÁTICO Bolas de Voleibol, sinalizadores, coletes, projetor, computador, colunas, cones. 

HUMANOS 

PROFESSOR Carlos Pires (prof. responsável) --- David Ferreira (prof. estagiário). 

OUTROS 

Alunos - responsáveis pela regulação das aprendizagens (estilo de ensino recíproco e auto-‐

avaliação); 3 estagiários – auxílios na montagem do material e na supervisão de certas atividades; 

2 auxiliares educativos (um funcionário do sexo masculino e um do sexo feminino). 

DEFINIÇÃO DE 

OBJECTIVOS 

DOMÍNIO 

SÓCIO-

AFECTIVO 

1 - Coopera com os colegas e empenha-se ativamente em todas as situações da aula, escolhendo as ações favoráveis ao 

êxito pessoal, de grupo/turma; aceitando as indicações que lhe sejam dadas; consentindo com as opções e falhas dos seus 

companheiros e oferecendo sugestões que beneficiem a sua melhoria; 2. - Escuta com atenção a informação exposta pelo 

professor; 3.- Cumpre as regras/deveres básicos de cidadania com os colegas, professores, funcionários e respeita o material; 

4. - É pontual, assíduo e cumpre com o regulamento da disciplina. 

DOMÍNIO 

COGNITIVO 

1. – Conhece os principais factos históricos da modalidade de voleibol; conhece e domina os conceitos básicos da 

modalidade; conhece e identifica as principais regras; conhece e identifica os principais sinais dos árbitros e conhece os 

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

DOMÍNIO 

PSICOMOTOR 

1. Em situação de jogo 4 4 e/ou 6X6 - realiza oportuna e adequadamente as ações técnico-táticas ofensivas e defensivas; 
2. Com correção e oportunidade, em jogo e/ou exercício critério, executa as ações: serviço por baixo e por cima, passe de 

dedos, de costas, remate, manchete (receção, defesa alta e baixa), bloco, deslocamentos, posições ofensiva e 
defensivas básicas. 
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Anexo 6: Plano de Aula 
 
 

 
 
 
 

 

Professor: Carlos Pires 

Professor Estagiário: David Ferreira 

Data: 11/01/2018 

Hora: 10h:05m – 

11h:35m 
Instalações: Pavilhão 2 

 

Aula nº.: 57/58. 

Aula da U.D. nº.: 5/6 

 

Tempo horário: 90 

minutos. 

Tempo útil: 72 

minutos. 

 

Ano/Turma: 12ºA 

Nº de alunos: 15 

 

Unidade Didática: Voleibol 

Função Didática: Transmissão/exercitação. 

Material Pedagógico: Bolas, sinalizadores, apitos, redes, cones; 
 

 

 
 
 

1º Objetivo Operacional 
 

Ação: Mobilização articular com alongamentos e exercício critério remate 

Contexto: Individual- Cada aluno com bola 

Critérios de êxito: Aumento da temperatura corporal; aumento da frequência cardíaca; Ativação muscular e articular; Remate (Braço 

armado; Chamada a dois pés; bater a bola no ponto mais alto); Bloco (impulsão a dois pés; braços partem fletidos e à altura dos 
ombros, esticam o mais possível, “procurando” a bola); 

 
 

 

 
Plano de Aula 

 

Objetivo especifico: Conteúdos: 

- Domínio do remate; 

- Domínio do bloco; 

 

- Remate;  

- Serviço por cima; 

- Passe; 

- Manchete; 

- Bloco; 

- Serviço por baixo; 

- Posição base; 

2º Objetivo Operacional 
 

Ação: remate e bloco 

Contexto: Grupal- 2X0/2x1 com rede a atravessar o campo 

Critérios de êxito: Remate (Braço armado; Chamada a dois pés; bater a bola no ponto mais alto); Bloco (impulsão a dois pés; 
braços partem fletidos e à altura dos ombros, esticam o mais possível, “procurando” a bola); 
 

3º Objetivo Operacional 
 

Ação: Jogo Formal  

Contexto: Grupal- Situação 6*6 no campo de Voleibol  

Critérios de êxito:  Remate (Braço armado; Chamada a dois pés; bater a bola no ponto mais alto); Bloco (impulsão a dois pés; 
braços partem fletidos e à altura dos ombros, esticam o mais possível, “procurando” a bola); 
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Tempo 

parcial 
Tempo 

total 

Sequência 

das tarefas 
Descrição 

Estratégias 
/ Controlo 

Organização 

 

 
10:05– 
10:13 

 8’  Tempo de balneário. 

 

10:13 

– 

10:18 

 5’ 

 

 Introdução 

 

 

 Os alunos 
encontram-se 
reunidos 
próximos do 
docente. 

 Chamada de 
atenção 
relativamente 
ás regras. 

 Ponte acerca 
da aula 
anterior; 

 Diálogo com 
os discentes 
para a 
explicação do 
objetivo da 
aula; 

 

 O 

professor 

encontra-se 

de frente 

para os 

alunos, 

para 

transmitir a 

informação. 

 

 
10:18 

– 
10:19 

 1’ Organização. 

 

 O docente organiza os alunos para o início do primeiro objetivo 

operacional. 

 

10:19 

– 

10:34 

 15’ 

 

 

1º Objetivo 

Operacional 

 

 Alunos correm 

organizados à volta do 

espaço de aula, 

realizando exercícios 

de mobilização 

articular, força e 

coordenação. 

 

 

 Alunos em pares um 

em cada lado da rede, 

realizam a 

movimentação do 

remate/bloco. 

 
 

O professor 

encontra-se 

de frente 

para os 

alunos para 

transmitir a 

informação 

e dando 

sempre 

feedback; 

 

 

 

 
10:34 

– 
10:35 

 1’ Organização. 
 O docente organiza os alunos e explica o segundo objetivo 
operacional, que funcionará como aquecimento específico.  

 

10:35 

– 

10:53 

 18’ 

 

2º Objetivo 

Operacional 

 

  - Alunos divididos 
em dois grupos em 

uma metade do campo 
- Estará um aluno em 
cima de uma cadeira 
de um lado da rede 

com uma bola na mão. 
Os restantes alunos 
formam fila do outro 

lado da rede, 
preparados para fazer 
o remate. - Os alunos 
fazem uma  corrida 

preparatória e quando 
chegarem perto da 
rede vão rematar a 

bola que o colega está 

 Professo 
circula por 

fora do 
circulo 
dando 

feedbacks; 
 Alunos 
rematam 
todos no 
mesmo 
sentido, 
aluno 

seguinte só 
remata 

quando o 
anterior for  
buscar a 
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a segurar.  
-Variante: Um aluno a 

fazer bloco e outro 
aluno a passador. Os 
alunos que estão na 

fila atrás da rede terão 
que passar a bola ao 
passador que lhes irá 

reenviar a mesma para 
ele fazer remate. 

 

 

bola sair de 
campo; 

 Aluno que 
rematou 
passa a 

fazer bolco; 
 

 
 

 
10:53 

– 
10:54 

 1’ Organização.  O docente organiza os alunos para o segundo objetivo operacional. 

 
10:54 

– 
11:09 

15’ 
3º Objetivo 

Operacional 

  Alunos distribuídos 
pelo espaço de aula, 

divididos em duas 
equipas. - Realização 
de um jogo formal 6x6 
no campo de voleibol, 

para que todos os 
alunos ponham em 

prática as 
componentes críticas 
abordadas na aula. 

 Quem 
fizer ponto 
através do 
remate ou 
do bloco 

vale por 2. 
 

 Alunos 
em excesso 

fazem de 
árbitros; 

 

 
11:09 

– 
11:15 

 6’ 

 

 Balanço 

Final. 
 

 

 Os alunos 

encontram-se 

agrupados próximos 

do professor. 

 Balanço final da 
aula, fazendo uma 
revisão do que foi 

abordado. Ponte para 
a aula seguinte. 

 

 O 
professor 

encontra-se 
de frente 
para os 
alunos, 

para 
transmitir a 
informação. 

 

 

 
11:15 

– 
11:25 

 10’ 
 

 Tempo de balneário. 
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Anexo 7: Balanço de Aula 

 

 
 

 

 Considerações Gerais 

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

transmitidos aos alunos. 

 Comportamentos e empenho dos alunos 

Os alunos tiveram de uma forma geral um comportamento satisfatório, demonstrando-se 

sempre empenhados, respeitosos e prontos a ajudar. 

 Estratégias Utilizadas 

A aula começou com a apresentação do documento de apoio acerca da modalidade, 

onde os alunos ficaram a conhecer melhor as suas regras, campo, regras de arbitragem. 

No primeiro objetivo operacional, promovi um aquecimento já enquadrado 

nos movimentos que iriamos realizar ao longo da aula, com o intuito de preparar 

muscularmente os alunos, prevenindo possíveis lesões, nomeadamente, ao nível 

dos pulsos. 

O segundo, em contexto reduzido, com os alunos a pares, o objetivo era os 

alunos utilizassem a técnica de lançamento de baixo para cima tanto em pronação 

 
Professor: Carlos Pires 

Professor Estagiário: David Ferreira 

 

Data: 28/05/2018 

Hora: 11h:45m – 13h:05m 

 

 
Instalações: 2/3 do pavilhão interior. 

Aula nº.: 125/126. 

Aula da U.D. nº.: 9/10. 

Tempo horário: 90min. 

Tempo útil: 72min. 

Ano/Turma: 12ºA 

Nº de alunos: 14 

Unidade Didática: Opção (Boccia). 

Função Didática: 1ª Transmissão. 

Material Pedagógico: Colunas, Bolas, Computador, Projetor, Sinalizadores, Coletes. 

BALANÇO DA AULA 
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como em supinação. Depois utilizei um cone a simbolizar a bola branca para que 

os alunos conseguissem encostar as suas bolas o mais próximo deste. 

 

O terceiro objetivo, realizei jogo formal em equipas, em que já foram aplicadas 

todas as regras apresentadas no documento de apoio.  

 

 Feedback 

Maioritariamente foi utilizado o feedback verbal, visual e cinestésico com o intuito de 

corrigir os erros após a avaliação dos conhecimentos prévios. 

 Gestão do tempo de aula e atividade motora 

Penso ter conseguido um tempo de atividade motora bom, tendo em conta que os alunos 

pararam pontualmente nas transições entre os exercícios, ia apenas parando para dar 

feedbacks e corrigir alguns erros mais graves. 

 Dificuldades dos Alunos 

Não foram denotadas dificuldades por parte dos alunos, 

 Dificuldades do Professor 

Não senti grandes dificuldades no controlo da aula e nos conteúdos abordados ao longo 

da mesma, visto que os alunos tiveram um comportamento satisfatório e não foram 

colocados problemas. 

 Adaptações ao plano de aula/Adaptabilidade à aula 

Não houve alterações ao plano de aula nem à aula, tendo sido verificados todos os 

conteúdos e objetivos previstos. 

 Sugestões/Alterações Futuras 

Nada a referir. 

 

  

 



80 
 

 

Anexo 8: Avaliação Diagnóstica 

FICHA DE AVALIAÇÃO DIAGNÓSTICA – 12º A        

      2017/2018 

 

U.D. Voleibol 

 
 

 

      

Nº. 
 

ALUNO 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 
TOTAL DE 
PONTOS 

1                       

2                       

3                       

4                       

5                       

6                       

7                       

8                       

9                       

10                       

11                       

12                       

13                       

14                       

15                       

16                       

17                       

18                       

19                       
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONTEÚDO 1 (Serviço por cima) – Enviar a bola por cima da rede para o campo do adversário, fazendo 

 com que caia neste. 

CONTEÚDO 2 (Passe de dedos) – Colocar a bola em condições para o colega esquematizar um ataque. 

CONTEÚDO 3 (Manchete) – Controlar a bola de forma a fazê-la chegar rapidamente e em boas condições a um 

 Colega. 

CONTEÚDO 4 (Remate) – Passar a bola por cima da rede, batendo no campo do adversário. 

            ESCALA DE CLASSIFICAÇÃO 

  0 a 4 MAU 

  5 a 9 INSUFICIENTE 

10 a 13 SUFICIENTE 

14 a 17 BOM 

18 a 20 MUITO BOM 
               ESCALA DE AVALIAÇÃO 

     1  NÃO EXECUTA 

     2 EXECUTA COM DIFICULDADE 

     3 EXECUTA 

     4 EXECUTA SEM DIFICULDADE 

     5 EXECUTA NA PERFEIÇÃO 

            ESCALA DE CLASSIFICAÇÃO 

  0 a 4 MAU 

  5 a 9 INSUFICIENTE 

10 a 13 SUFICIENTE 

14 a 17 BOM 

18 a 20 MUITO BOM 

            ESCALA DE CLASSIFICAÇÃO 

  0 a 4 MAU 

  5 a 9 INSUFICIENTE 

10 a 13 SUFICIENTE 

14 a 17 BOM 

18 a 20 MUITO BOM 
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Anexo 9: Avaliação Formativa 

 

                              FICHA DE REGISTO DE PRESENÇAS –     2017/2018 

 

 2º PERÍODO 

MÊS JANEIRO FEVEREIRO MARÇO 

Nº. 
DIA 

ALUNO 4 8 11 15 18 22 25 29 1 5 8 15 19 22 26 1 5 8 12 15 19 22 26 

1                         

2                         

3                         

4                         

5                         

6                         

7                         

8                         

9                         

10                         

11                         

12                         

13                         

14                         

15                         

16                         

17                         

18                         

19                         

 
 

 

 

 

 

 

 

LEGENDA: P – Presença; F – Falta; A – Atraso; AT – Atraso com justificação plausível; D – Dispensa; D* - Dispensa aceitável. 
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FICHA DE REGISTO SOCIOAFETIVO –       2017/2018 

 

 

 2º PERÍODO 

MÊS JANEIRO FEVEREIRO MARÇO 

MODALIDADES    

Nº. 
DIA 

ALUNO 4 8 
1
1 

1
5 

1
8 

2
2 

2
5 

29 1 5 8 
1
5 

1
9 

2
2 

26 1 5 8 
1
2 

1
5 

1
9 

2
2 

2
6 

1                         

2                         

3                         

4  --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 

5                         

6                         

7                         

8                         

9  --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 

10                         

11                         

12                         

13  --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 

14                         

15                         

16                         

17                         

18  --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 

19                         
 

 

 

 

LEGENDA: R – Responsabilidade; RI – Relações Interpessoais; C+ – Comportamento positivo; C- – comportamento negativo; E – Empenho. 
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FICHA DE REGISTO DO DOMÍNIO PSICOMOTOR –      

 2017/2018 
 

U.D. Voleibol 

 

DATAS MÊS MÊS 

CONTEÚDOS 

ALUNO 
DATA DATA DATA 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DATA DATA 

CONTEÚDO 1 – 

 

 

CONTEÚDO 2 –  CONTEÚDO 3 –  

            ESCALA DE CLASSIFICAÇÃO 

  0 a 4 MAU 

  5 a 9 INSUFICIENTE 

10 a 13 SUFICIENTE 

14 a 17 BOM 

18 a 20 MUITO BOM 
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Anexo 10- Avaliação Sumativa 

 

 

 

 

 

Nº.

A
U

LA
S

 P
R

E
V

IS
T

A
S

A
U

LA
S

 D
A

D
A

S

F
A

LT
A

S
 D

A
D

A
S

A
U

LA
S

 R
E

A
LI

Z
A

D
A

S

%
 D

A
S

 A
U

LA
S

 R
E

A
LI

Z
A

D
A

S

C
LA

S
S

IF
IC

A
Ç

Ã
O

A
T

E
N

Ç
Ã

O

R
E

LA
Ç

Õ
E

S
 I

N
T

E
R

P
E

S
S

O
A

IS

E
M

P
E

N
H

O

R
E

S
P

O
N

S
A

B
IL

ID
A

D
E

T
O

T
A

L

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

(10% - 2 VALORES) (15% - 3 VALORES)  (45% - 9 VALORES)

NOME

C
LA

S
S

IF
IC

A
Ç

Ã
O

 T
O

T
A

L

AVALIAÇÃO CONTÍNUA 

DAS DESTREZAS

TESTE PRÁTICO             

(15% - 3 VALORES)

PARÂMETROS

DOMÍNIO SÓCIO AFETIVO DOMÍNIO COGNITIVO DOMÍNIO PSICOMOTOR

(25% - 5 VALORES) (15% - 3 VALORES) (60% - 12 VALORES)

AULAS PRÁTICAS REALIZADAS
OUTROS COMPORTAMENTO / 

ATITUTES

TESTE TEÓRICO              

(15% - 3 VALORES)

1
º 

V
o

le
ib

o
l

MÉDIA

CL
AS

SI
FI

CA
ÇÃ

O 
FI

NA
L

DOMINIO SÓCIO 

AFETIVO                            

(5 VALORES)

DOMINIO 

COGNITIVO          (3 

VALORES)

DOMINIO 

PSICOMOTOR     

(12 VALORES)

AU
TO

 A
VA

LIA
ÇÃ

O

CL
AS

SI
FI

CA
ÇÃ

O

1º
 P

ER
ÍO

D
O

2º
 P

R
ÍO

D
O

3º
 P

ER
ÍO

D
O

M
ÉD

IA
 F

IN
A

L

N
O

TA
 F

IN
A

L

MÉDIA
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Anexo 11: Ação de Informação 
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Anexo 12: Desporto Escolar  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



96 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



97 
 

 

 

 

 

 

 



98 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


