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RESUMO 

 

O presente documento foi elaborado com o intuito de cumprir com um dos objetivos 

da unidade curricular Estágio Pedagógico que está inserido no 2º Ciclo para a obtenção do 

grau de Mestre em Ensino da Educação Física nos Ensinos Básico e Secundário da 

Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro. 

Este documento descreve as experiências vividas durante o ano letivo 2017/2018 

como professora estagiária. O estágio decorreu na Escola Secundária de Barcelinhos com a 

monitorização do professor cooperante José Carlos Cruz e pelo professor orientador Jorge 

Soares da UTAD. 

 Todo o trabalho realizado durante o estágio pedagógico encontra-se no presente 

relatório estruturado da seguinte forma: enquadramento pessoal, enquadramento 

institucional, tarefas de ensino aprendizagem, tarefas de estágio, estratégias, uma reflexão 

crítica do estágio e todas as tarefas realizadas na escola. 

O estágio pedagógico é um processo imprescindível à formação de futuros 

professores, pois é onde se adquirem conhecimentos e competências para ingressar na 

prática educativa. 

 

PALAVRAS-CHAVE: ESTÁGIO PEDAGÓGICO, EDUCAÇÃO FÍSICA, FORMAÇÃO, 

AQUISIÇÃO DE COMPETÊNCIAS 
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ABSTRACT 

 

 

The presented document was made with the intention to fulfill with one of the objectives 

of the curricular unit called Pedagogical Internship that is inserted in the 2nd Period to obtain 

Master's Degree in Teaching of Physical Education in Basic and Secondary Education at the 

University of Trás-os-Montes e Alto Douro. 

This document describes the lived experiences during the year of 2017/2018 as a 

trainee teacher. The internship took place at Escola Secundária de Barcelinhos with the 

monitoring of the cooperating teacher José Carlos Cruz and by the tutor Jorge Soares from 

UTAD. 

The entire work accomplished during the pedagogical internship is found in the present 

report and it's structured by the following methods: personal framework, institutional 

framework, teaching learning tasks, traineeship tasks, strategies, a critical reflection of the 

internship and all the tasks performed in the school. 

The pedagogic stage is an essential process and indispensable for the training of future 

teachers, because it is where they acquire the knowledge and skills to enter the educational 

practice. 

 

KEY WORDS: PEDAGOGICAL INTERNSHIP, PHYSICAL EDUCATION, FORMATION, 

ACQUISITION OF SKILLS 
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1. Introdução 

 

O relatório da Prática de Ensino Supervisionada é um documento inserido no Mestrado 

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

os-Montes e Alto Douro que visa a obtenção do grau de Mestre. 

O presente documento refere-se ao estágio pedagógico sendo este um projeto de 

formação, que proporciona ao estudante a experiência no contexto real. O estágio coloca à 

prova o estudante, no sentido em que, toda a formação que obteve em anos anteriores tem 

que aplicar estando como docente. 

 Deste modo, como docentes no ano de estágio surgem diversas aquisições, 

contribuindo para o nosso crescimento quer a nível pessoal como profissional, o “"vestir de 

uma nova pele" acarreta uma série de transformações pessoais.” (Veenman, 1984; Machado, 

1996; Caires & Almeida, 1997, citado por Susana Caires e Leandro S. Almeida, 2000). 

 O ano do estágio pedagógico é realmente uma preparação para a realidade em que 

“é esperado que o neófito passe a adotar as regras e rotinas da instituição que o acolhe, que 

aprenda e dê mostras de bons hábitos de trabalho e que consiga estabelecer boas relações 

com os órgãos de gestão e com os profissionais que direta ou indiretamente com ele 

trabalham” (Ainley & Corbett, 1994; Tavares, 1997; Bullough & Gitlin, 1994). De acordo com 

Malglaive (1997), tal experiência podê-lo-á ajudar a melhor compreender as tarefas, 

responsabilidades e, inclusive, as expectativas edificadas em torno do profissional cujo papel 

irá em breve assumir (cit. por Susana Caires e Leandro S. Almeida, 2000) 

 O estágio foi realizado no ano letivo 2017/2018 na Escola Secundária de Barcelinhos, 

no distrito de Braga, tendo como supervisor o Professor Doutor Jorge Soares, como orientador 

cooperante o Professor José Carlos Cruz e como colega de estágio, Joana Gomes. 

 Durante o ano letivo 2017/2018 ficou-se responsável pelo ensino-aprendizagem da 

turma 10ºA.  

 Todas as tarefas de estágio realizadas com a turma 10ºA passaram pela supervisão 

do professor cooperante e do professor orientador. 

 O documento aqui presente refere-se ao estágio e a uma reflexão crítica do mesmo a 

fim de criar uma descrição acerca de todo o processo e atividades realizadas. 
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O estágio, conforme Susana Caires e Leandro Almeida (2000), é uma “ oportunidade 

complementar de formação académica dos estudantes” sendo que neste estágio uma das 

tarefas realizadas remete para as unidades didáticas, fundamentada num conjunto de opções 

metodológico-estratégicas que mostram como fundamentos técnicos de base: uma forma 

específica de relacionar a seleção do conteúdo programático com o fator tempo, bem como 

estar em conformidade com os métodos internos da seleção da unidade temática, e tendo em 

consideração todos os elementos que de uma forma ou de outra estão inseridos no processo 

(António Pais, 2013).  

Para além das unidades didáticas, a observação é uma tarefa essencial em estágio 

uma vez que, esta está relacionada com o campo educativo, ou seja, “ é elaborada uma acção 

estruturada baseada no processo de ensino e aprendizagem, de forma a alcançar os 

objectivos de ensino” (Ana Isabel Martins, 2011).  

O plano de aula, como tarefa de estágio, é um documento onde tem sintetizado os 

conhecimentos, as atividades e os procedimentos a realizar num determinado período, tendo 

em conta os objetivos que pretende alcançar com os alunos. (Gomes e Matos, 1992 cit. por 

Paulo Tiago Monteiro, 2013). 

 Segundo Léa das Graças Anastasiou e Leonir Alves (2004), as estratégias “ é a arte 

de aplicar ou explorar os meios e condições favoráveis e disponíveis, com vista à consecução 

de objetivos” 

Deste modo o relatório apresentado contém o enquadramento pessoal e institucional, 

as tarefas de estágio e de ensino aprendizagem como observações de aula, unidades 

didáticas, planos de aulas, e respetivas reflexões, estratégias usadas, prática de ensino 

supervisionada, atividades realizadas no âmbito da escola, e reflexões do estágio em geral.  
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2.1 Enquadramento Pessoal 

 

O interesse pelo desporto sempre esteve presente, mas só aos 12 anos é que se deu 

o início à prática desportiva, inicialmente na ginástica. Mais tarde surge a capoeira, onde 

permaneço há 12 anos, e no qual me tornei professora. 

O gosto pelo desporto e por ensinar foi crescendo devido ao percurso desportivo tido, 

tendo então ingressado no curso de Ciências do Desporto na UTAD.  

Assim que terminou o primeiro ciclo de estudos surge a necessidade de especializar 

as competências aprendidas academicamente, e de forma a progredir e lecionar todos os 

anos escolares, candidato-me ao Mestrado em Ensino da Educação Física nos Ensinos 

Básico e Secundário. 

Concluído o primeiro ano de mestrado, foi solicitado aos alunos que, dentro das 

opções possíveis, escolhessem a escola onde queriam estagiar e os companheiros que 

queriam ter para trabalhar durante o estágio, correspondendo a um ano letivo. 

A primeira opção para a escola onde desejava trabalhar foi a Escola Secundária de 

Barcelinhos, tendo corrido como o previsto sendo selecionada para lá lecionar, bem como a 

respetiva colega. 

A experiência de poder lecionar foi das mais enriquecedoras que tive em todo o meu 

percurso como estudante, pois agora estava de frente com a realidade. 

O facto de lidar com os alunos e estar no campo foi realmente incrível e fez com que 

houvesse uma superação diária, fez com que melhorasse bastante a nível profissional e 

pessoal.  

Esta experiência fez com que o gosto, que já tinha, por ensinar aumentasse, uma vez 

que todos os dias foi preciso dedicação e trabalho para que os alunos evoluíssem com gosto 

pela prática desportiva, sendo este um dos objetivos pessoais. 

Em suma, esta experiência fez-se de muito trabalho, dedicação, carinho, e será 

sempre recordada como uma das melhores etapas percorridas. 
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2.2 Enquadramento Institucional 

 

A Escola Secundária de Barcelinhos fica situada perto do centro da cidade de Barcelos 

e possui este nome pois Barcelinhos é uma das freguesias de Barcelos. 

É uma escola relativamente recente, tendo sido terminada de construir em 1986 e 

iniciando a atividade com o ano letivo 1986/1987. Esta escola serve essencialmente a 

população que se encontra na margem esquerda do rio Cávado. 

Dispõe de uma oferta educativa desde o ensino básico até ao secundário, sendo o 

secundário bastante completo, tendo a seguinte formação: ciências e tecnologias, línguas e 

humanidades, ciências socioeconómicas, ensino profissional e cursos de educação e 

formação. 

A escola ainda possui vários projetos como o desporto escolar, robótica, voluntariado, 

projeto Erasmus e projeto eco-escolas. Procuram sempre celebrar com atividades dias 

marcantes como o S. Martinho, Natal, entre outras. 

A escola fornece um serviço de psicologia e apoio que revelou-se importante em 

algumas situações que, sem o devido apoio os casos não estariam bem encaminhados, logo 

é um aspeto bastante positivo ter um bom gabinete de psicologia e de apoio à comunidade 

escolar. 

Relativamente às instalações desportivas, sendo o espaço mais importante para a 

lecionação das aulas de educação física, a escola possui um pavilhão onde é possível 

decorrer três aulas em simultâneo, um espaço exterior com pista de atletismo, uma caixa de 

saltos para o atletismo também, campo de futebol e basquetebol.  

É de frisar que contém bastante material desportivo pois a escola possui o curso 

profissional de desporto o que leva a estar bem preparada a nível desportivo, além disso, dá 

apoio a grupos/clubes desportivos que funcionam no horário noturno. 

 

 

 

 



- 13 - 
 

Tarefas de Estágio 

 

Segundo Susana Caires e Leandro S. Almeida (2000), “sendo um dos principais 

objetivos deste tipo de estágio o domínio, por parte do aluno, de algumas competências 

práticas importantes na sua área profissional e a gradual conquista de um maior à vontade no 

papel e tarefas que lhe estão inerentes, a melhor forma de o garantir será através da 

passagem do aluno por um contexto específico que reúna as condições necessárias ao atingir 

de tais objetivos.” 

As tarefas de estágios são tarefas de ensino aprendizagem. No documento estão 

especificadas as tarefas de estágio assim como os parâmetros e critérios de avaliação. 

Dentro destas tarefas estão as Unidades Didáticas, os Planos de Aula, a Prática de 

Ensino Supervisionada, as atividades que se realizaram na escola, o Estudo Turma que se 

realiza no início do ano letivo à turma que foi atribuída.  

Junto destas tarefas estará presente uma reflexão, algumas vivências e alguns 

processos realizados ao longo deste ano de estágio.  

Cada uma destas tarefas faz com que se evolua a nível profissional e pessoal, mas é 

de destacar que as observações e as reflexões fazem com que se desenvolva um espirito 

crítico relativamente ao ensino aprendizagem. 

 

Tarefas de ensino aprendizagem 

3.1 Observações 

 

As observações foram feitas no decorrer do ano letivo a professores, bem como à 

colega de estágio. No total teríamos de observar 90 aulas para dar como cumprida esta 

tarefa.  

Esta tarefa de ensino aprendizagem tem como objetivo a observação de todo o 

processo de aula. As observações realizadas tiveram uma enorme importância no decorrer 

do estágio, uma vez que foram anotados os erros ou os aspeto positivos que a aula 

demonstra-se.  

Com isto, estas observações levam a que haja uma discussão no final da aula com o 

professor José Carlos Cruz e com a colega de estágio de forma a analisar os aspetos que 
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se deve melhorar e as estratégias que se deve utilizar para que as aulas evoluam. Servem 

também para salientar se houve uma boa intervenção perante a turma e se assim foi, 

continuar com essa intervenção. 

Na opinião de Postic (1979), “os instrumentos de observação têm por função seguir o 

desenvolvimento do comportamento do jovem professor, situá-lo progressivamente numa 

perspetiva de evolução.” (Cit. por Ana Isabel Martins, 2011) 

 

3.2 Unidades Didáticas (UD) 

 

Com o iniciar do ano letivo os professores de educação física definem o plano anual 

de atividades letivas assim como as UD. As unidades didáticas são efetuadas de acordo com 

o “Programa de Educação Física, Ensino Básico, 2001” e “Programa de Educação Física, 

Ensino Secundário,2001”, tendo em conta as condições da escola e materiais disponíveis 

para a aula de educação física. 

Antes de começar a lecionar as aulas, é crucial elaborar as UD, para que o professor 

tenha o trabalho organizado e orientado para o ano letivo. Com a organização das UD a 

percentagem de ter sucesso durante o ano é maior mas para isso é preciso definir, de acordo 

com a turma e sua personalidade, os objetivos, as estratégias e a forma de avaliação.  

Segundo António Pais (2013), as UD têm “o propósito de alcançar os objetivos 

didáticos definidos e dar resposta às principais questões do desenvolvimento curricular – o 

que ensinar (objetivos e conteúdos), quando ensinar (sequência ordenada de atividades e 

conteúdos), como ensinar (tarefas de ensino e aprendizagem, organização do espaço e do 

tempo, materiais e recurso didáticos) e como avaliar (metalinguagem, critérios e 

instrumentos).” 

Acrescenta Bento (1998), “as Unidades Didáticas são partes fundamentais do 

programa de uma disciplina, na medida em que apresentam quer aos professores quer aos 

alunos, etapas claras e bem distintas de ensino e aprendizagem. Segundo este autor, é nesta 

fase que decorre a maior parte do planeamento e da docência do professor, e é aqui que deve 

ser explorada a sua criatividade.” (cit. por Ana Catarina Martins Gomes, 2014) 

Na elaboração da primeira UD surgiram dúvidas, tendo estas sido esclarecidas pelo 

professor orientador que explicou e mostrou exemplos de como se tinha de planear e realizar 

a mesma.  
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As UD foram avaliadas, corrigidas e sujeitas a alterações quando passadas pelo 

professor orientador, que sempre deu sugestões de melhoramento e orientações. 

Ao professor orientador foram atribuídas duas turmas de 10º ano, ao qual as 

disponibilizou para que cada estagiária ficasse com uma. Antes de se iniciar o ano letivo a 

opção de escolher entre a turma A ou B recaiu sobre as estagiárias, tendo-se escolhido o 

10ºA. Vários elementos da turma já tinham sido alunos do professor orientador nos anos 

anteriores, que consequentemente já tinha o conhecimento que a maioria da turma era calma 

e não causava grandes distúrbios salvo algumas exceções. 

Como não foram atribuídas turmas do ensino básico ao professor orientador não foi 

possível lecionar o ensino básico. 

As primeiras unidades didáticas a serem realizadas neste ano de estágio foram, 

atletismo (corrida de longa duração e barreiras), e basquetebol. As modalidades foram assim 

propostas pelo professor orientador. 

Relativamente ao segundo período as modalidades a serem abordadas foram futebol, 

dança e novamente atletismo, porém as áreas de corrida de velocidade e estafetas. 

No terceiro período apenas se realizou duas unidades didáticas, entre as quais, 

voleibol e badminton.  

A primeira modalidade a ser abordada no primeiro período foi o basquetebol. No qual 

os alunos tiveram uma boa receção à modalidade porque desde o início se observou que 

existia um sentimento de união na turma, fundamental para a prática desportiva.  

Apesar de ser a primeira vez que enfrentava a realidade de estar perante uma turma, 

consegui manter a calma e tentar ser o mais profissional possível. Com o decorrer das aulas 

fui desenvolvendo o à vontade. 

A segunda modalidade a ser lecionada no primeiro período foi o atletismo. Os alunos 

demonstraram uma pior receção pois além de ser uma modalidade individual é uma 

modalidade que exigia mais esforço físico e de concentração pois não tinha sido abordada 

em outros anos. O desafio desde o início foi arranjar estratégias para que os alunos 

continuassem motivados do início ao fim da modalidade, foi das modalidades mais difíceis de 

motiva-los. 

A avaliação dos alunos em todas as modalidades foi apenas prática, à exceção de 

uma aluna, que ficou incapaz de realizar as aulas de educação física devido a um problema 
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no joelho, sendo aplicada como alternativa à aula prática, uma avaliação realizada através de 

trabalhos sobre as modalidades abordadas relativamente a cada período. 

Nos primeiros dias de cada período realiza-se a avaliação diagnóstica. Esta avaliação 

permitiu observar cada aluno, as suas capacidades, e definir o nível em que a turma se 

encontrava respetivamente à capacidade motora.  

Nesta avaliação eram apontados os elementos a serem avaliados, cujos critérios 

passavam por “executa” ou “não executa”. No final de cada modalidade a avaliação era 

realizada de 0 a 5 fazendo a transferência para a escala de 0 a 20. Nomeou-se “não executa” 

quando obtinham a classificação de 1 a 4, e este era o nível 1, de 5 a 8, “executa com 

dificuldade” e era nível 2, 9 a 12 “executa” sendo nível 3, 13 a 16 “executa bem” 

correspondendo ao nível 4 e por fim “executa muito bem” de 17 a 20 sendo nível 5.  

Na avaliação final de cada modalidade, o professor orientador deixava ao critério das 

professoras estagiárias escolher os parâmetros de avaliação. Após uma análise de cada 

modalidade em conversa com a colega estagiária foi efetuada uma decisão perante cada uma. 

Assim que se expunha ao professor orientador a decisão este corrigia, podendo desta forma 

finalizar a avaliação. 

Em relação aos DC, a avaliação passou por ser, à técnica dos gestos técnicos 

abordados durante as aulas e situação de jogo. A nível da técnica a percentagem acordada 

foi de 40%. Em situação de jogo onde se avaliava vários parâmetros, de acordo com a 

modalidade, este valia 60%. 

Relativamente aos DI, nomeadamente atletismo, 30% eram referentes à técnica e 70% 

à marca apresentada, esta decisão foi tomada em conjunto, uma vez que seria injusto à 

quantidade de aulas que os alunos tiveram de atletismo. Valorizou-se mais a técnica do que 

a marca, visto que ficava relativamente mais fácil obter uma marca do que a execução perfeita 

de uma técnica, onde teríamos de ter mais tempo para o aperfeiçoamento.  

Em relação à dança, os parâmetros a serem avaliados foram, a apresentação do grupo 

(15%), a coordenação (40%), a originalidade (20%), e a dificuldade (25%). A opção de a 

coordenação valer mais, foi decidida assim pelo facto de os alunos terem efetuado a 

coreografia em conjunto e por ter sido um requisito pedido aos alunos durante as aulas. 

No badminton a avaliação foi semelhante à dos DC, sendo avaliado a técnica dos 

gestos técnicos em 40%, e o jogo 2x2 e 1x1, a 60%. 
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A somar a estas avaliações, junta-se a avaliação da aptidão física, na qual eram 

realizados os testes de acordo com o protocolo da escola, e tendo deste modo, uma 

percentagem de 10% na avaliação sumativa. 

Na avaliação dos DC e no desporto individual Badminton a estratégia durante a 

avaliação da técnica foi sempre a de colocar os alunos em duplas de acordo com a listagem 

dos alunos, a executar o exercício pedido, enquanto se ia circulando por fora avaliando cada 

aluno. Nos DC formavam as equipas em que estavam inseridos e realizava-se jogo. No 

Badminton o cenário foi diferente em relação ao jogo, os alunos iam trocando de adversários 

quando realizado 1x1, e quando a avaliação passou a ser em duplas, estas eram organizadas 

de acordo a listagem dos alunos. 

Em relação aos DI, no caso de estafetas, em que se tinha de elaborar grupos, estes 

foram formados de acordo com a aptidão de cada aluno para a modalidade, com o objetivo 

de os equilibrar. Na corrida de longa duração, velocidade e barreiras, os alunos estavam 

totalmente por si. Na dança, a escolha dos grupos realizou-se pelos alunos, avaliando-se 

grupo a grupo. 

As avaliações correram sempre como o previsto, requisitando sempre ajuda do 

professor e da colega estagiária sempre que fosse necessário, por exemplo, no caso de 

contagem de tempos, ou transporte de material. 

“Antes de ser dado início ao processo, deve avaliar-se a população alvo, através de 

uma avaliação inicial que permite identificar o real nível dos alunos, constituindo um indicador 

fundamental para a definição de objetivos, estratégias, metodologias, etc. Esta avaliação tem 

um carácter marcadamente diagnóstico” (Aranha, 2004). 

Ao longo do período realizamos a avaliação formativa, “avaliação intermédia com uma 

função formativa dos alunos e um papel de regulação, que informa sobre o decorrer do próprio 

processo e fornece eventuais indicações sobre a forma de resolver determinadas dificuldades 

evidenciadas. Esta avaliação facilita a identificação e a correção de insuficiências parciais em 

cada sequência de objetivos” (Aranha, 2004) 

A avaliação final, dita avaliação sumativa é de “carácter sumativo (faz uma súmula do 

que aconteceu ao longo do processo, refletido pelo (in)sucesso do produto) que fornece 

informações sobre o produto final e permite fazer um balanço da atividade” (Aranha, 2004). 

 



- 18 - 
 

3.2.1 Reflexão das UD 

 

As UD são sem dúvida uma forma de organização imprescindível para qualquer 

professor. Durante a PES as unidades didáticas foram sempre essenciais, serviram como 

orientação para as aulas da respetiva modalidade, referindo o dia e o número de aula.  

No final da UD de atletismo foi realizado o balanço da mesma. Neste balanço houve a 

reflexão das aulas lecionadas, a forma como ocorreu a avaliação e ainda o comportamento 

dos alunos perante a modalidade. 

Na UD de atletismo houve uma divisão dos blocos de 90 minutos com o basquetebol, 

de acordo com a sugestão do professor orientador, que por ter sido já professor dos referidos 

alunos e tinha conhecimento prévio das suas motivações. 

O balanço da UD ajudou a perceber alguns erros como, em barreiras, durante as aulas, 

o principal foco foi a técnica, porém na avaliação os alunos foram avaliados à técnica e ao 

tempo. Ou seja, na avaliação estavam preocupados em transpor as barreiras o mais depressa 

possível em vez de executar a transposição com a técnica. Com isto conclui-se que numa 

próxima a estratégia deve ser diferente, como por exemplo no início de cada aula, em que os 

alunos se encontram com mais energia, registar os tempos, mantê-los informados e definir 

metas para manter os alunos entusiasmados. 

A estrutura das UD era sempre a mesma, mudando apenas a modalidade a que se 

referia e eram sempre seguidas de acordo com o planeamento anual da escola e o programa 

de educação física para o 10ºano havendo alguns ajustes de acordo com o nível em que a 

turma se encontrava. A UD foi organizada de acordo com estes parâmetros atrás referidos e 

também de acordo com as aulas previstas a serem dadas para cada modalidade. Por vezes 

esta era sujeita a alterações sendo a maior parte destas alterações devido às condições 

climatéricas que impediam a aula prevista de ser lecionada no espaço exterior. Com isto os 

dias previstos a lecionar certa modalidade eram alterados. 

Sem dúvida a UD é fundamental para uma boa organização do professor de educação 

física.  
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3.3 Planos de Aula (PA) 

 

Segundo Gomes e Matos (1992) “ o plano de aula deve conter a organização das 

situações de aprendizagem, de um modo coerente, incorporando as decisões tomadas, 

tendo em conta os alunos e a matéria de ensino, com as suas potencialidades educativas no 

cumprimento das exigências didáticas metodológicas fundamentais.” (Cit. por Paulo Tiago 

Monteiro, 2013) 

O plano de aula utilizado durante a PES, na primeira parte, a informação que continha 

era a identificação da instituição, do professor orientador, da professora estagiária, a turma, o 

ano, o número de alunos, a data, a hora, a duração da aula assim como o número da aula e 

a sessão, as instalações e o material didático a ser utilizado. Continha também o sumário, e 

uma tabela com objetivo específico da aula, função didática e conteúdos. Numa segunda 

tabela incluía os objetivos operacionais que descreviam a ação, o contexto e os critérios de 

êxito. 

Na segunda parte do plano é apresentado a sequência de tarefas, as estratégias / 

controlo, os esquemas, e ainda o tempo utilizado para cada tarefa. 

No final do plano continha a legenda dos esquemas apresentados. 

Os planos elaborados por vezes eram sujeitos a alterações devido a contratempos. 

Contratempos estes que passam por, alterações climatéricas, número de alunos, o espaço, à 

receção dos alunos ao exercício, à falta de comunicação entre professor aluno.  

No final de cada plano de aula era elaborado um balanço referente à aula em si. Este 

balanço baseia-se em referir os aspetos positivos e negativos que a aula teve, a prestação do 

professor, as alterações efetuadas no plano devido a imprevistos, a prestação dos alunos e 

ainda sugestões de alteração de alguns aspetos durante as aulas. 

 

 

 

 

 



- 20 - 
 

3.3.1 Reflexão dos PA 

 

Após o ano de estágio pode-se afirmar que o plano de aula para o professor de 

educação física é crucial.  

Na UD define-se os objetivos que temos em relação às aulas, nos planos de aula 

definem-se os exercícios de cada aula. No plano de aula estão descritos os exercícios a 

realizar, o objetivo de cada exercício, e é onde tem todas as informações necessárias para 

que ocorra a aula. 

Devido a alguns imprevistos como, as condições climatéricas, alguns planos de aula 

não corresponderam com a UD, porém não ficou nenhuma aula, que estava prevista, em falta.   

Acerca da estrutura do plano de aula optou-se por uma estrutura simples mas que 

continha todas as informações necessárias à realização da aula. A Estrutura está descrita no 

título 3.2 Planos de aula (PA). 

 

3.4. Estratégias 

 

Anastasiou e Alves (2004) citam “As estratégias visam à consecução de objetivos, 

portanto, há que ter clareza sobre aonde se pretende chegar naquele momento com o 

processo de ensinagem” também referem que “Por meio das estratégias aplicam-se ou 

exploram-se meios, modos, jeitos e formas de evidenciar o pensamento, respeitando as 

condições favoráveis para executar ou fazer algo” 

Durante o ano de estágio foram aplicadas estratégias para o bom funcionamento das 

aulas. Certas estratégias foram bem-sucedidas, outras nem tanto tendo que ser reformuladas, 

porém todas serviram de aprendizagem. 

 Como forma de situar os alunos, da aula anterior, eram questionados em relação à 

aula passada, acerca dos exercícios realizados e os critérios de êxito que ia 

mencionando durante a aula, assim, conseguia-se mante-los atentos e interessados 

em aprender. 

 No início do ano citou-se algumas regras de segurança importantes que os alunos 

tinham que cumprir, mesmo assim todas as aulas ao avisar das regras de segurança 

da aula avisava-se das regras que tinham de cumprir independentemente da 
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modalidade que era por exemplo, retirar todos os acessórios, apanhar o cabelo, roupa 

sempre adequada. 

 Os alunos com dispensa realizavam o relatório da aula, para prestarem atenção ao 

que estava a ser abordado e também ajudavam na preparação do material e no que 

fosse necessário. 

 Em todas as modalidades era realizado a mobilização articular e alongamentos. Os 

alongamentos realizavam-se em círculo, sendo que depois de vários exemplos, a 

estratégia foi coloca-los a passar os alongamentos sozinhos aos colegas mas sempre 

com orientação, acrescentando e corrigindo sempre que necessário. Para se saber 

sempre quem foi a realizar os alongamentos no dia anterior, seguia-se a lista de 

alunos.  

 Em todas as modalidades, sempre que possível, foram utilizados alunos para 

exemplificar os exercícios, para facilitar na visualização por parte dos alunos 

diminuindo o tempo de instrução aumentando assim o tempo de prática. 

 Quando dada uma instrução os alunos sentavam-se em meia-lua para que o campo 

de visão fosse total sem que nenhum aluno tapasse a visão do colega 

 Em situações que precisava-se de reunir os alunos, utilizava-se o assobio como forma 

de chamamento, para evitar elevar o tom de voz. Assim sempre que os alunos ouviam 

o assobio sabiam que era para reunir ou em certos casos para mudar de exercício, 

avisando previamente o intuito do assobio. Aquando o assobio, caso fosse necessário 

recolher material era pedido aos alunos que o fizessem antes de se reunirem. 

 Em relação à linguagem, tentou-se sempre ter uma linguagem clara, percetível e com 

uma boa colocação de voz de maneira a que todos os alunos compreendessem o que 

estava a ser transmitido sem que tivéssemos perca de tempo. 

 Relativamente à escolha das equipas nos DC, inicialmente deixou-se ao critério dos 

alunos. No entanto as equipas demonstravam-se desequilibradas. Posto isto, teve-se 

de fazer alterações, pondo quatro alunos mais hábeis a escolher os elementos da sua 

equipa, sempre visionando caso fosse necessário fazer alguma alteração, efetuava-a. 

E assim as equipas mantiveram-se em todos os DC resultando muito bem. 

  O controlo da turma quando esta realizava os exercícios, era sempre feito por fora 

dos exercícios, para que nenhum aluno ficasse fora do raio de visão, circulando-se 

sempre por toda a turma. 

 Geralmente chegava-se um pouco antes do horário da aula e organizava-se o material 

necessário para a aula evitando percas de tempo. Assim quando os alunos chegavam 

iniciava-se logo a aula. Quando havia alunos com dispensa e fosse necessário durante 

a aula alterar o material, recorria-se a estes para ajudarem e rentabilizar o tempo. 
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 Em relação a uma aluna que estava lesionada, inicialmente começou a fazer as aulas 

de educação física mas com o agravar da situação teve de suspender a prática de 

educação física devido a ordens médicas assistindo apenas às aulas. Sendo uma 

aluna que queria sempre contribuir, resolveu-se dar-lhe sempre pequenas tarefas visto 

que estava limitada para deslocar-se uma vez que a lesão era no joelho. Esta aluna 

ficou dispensada dos relatórios que os alunos normalmente com dispensa têm de 

realizar, porém concretizou trabalhos sobre as modalidades que estávamos a abordar 

no momento sendo a sua avaliação. 

 Nas aulas de dança, para a mobilização, realizavam-se jogos lúdicos com música para 

os alunos se soltarem uma vez que é uma modalidade que envolve ritmo e um à 

vontade com o corpo por parte dos alunos. Os alunos tiveram que elaborar uma 

coreografia em grupos para a avaliação. Deu-se a opção de eles mesmos realizarem 

os grupos uma vez que é uma modalidade em que tinham que se sentir bem e à 

vontade com o grupo em que estavam.   

 A aluna com dispensa também integrou um grupo, não podendo realizar a coreografia 

dava a sua opinião e ajudava os colegas no que podia. Para praticar as suas 

coreografias os alunos espalhavam-se em grupos pelo pavilhão, e nestas aulas era 

permitido que trouxessem os telemóveis e colunas pois necessitavam da música. 

Circulava-se sempre entre todos os grupos dando-se feedbacks em grupo e 

individuais, orientando-os sempre que necessário.   

 Durante as aulas o feedback individual ou em grupo estava sempre presente com a 

intenção do aluno perceber que está em constante observação e assim manter-se 

motivado a realizar os exercícios. O incentivo também era constante principalmente 

nas aulas de DI visto que era o ponto fraco da turma. 

 Durante a aula, quando demonstravam um comportamento menos adequado, cinco 

minutos antes do toque realizava-se exercícios de força como punição, porém após 

uma conversa, os alunos compreenderam a situação e estes comportamentos 

surgiram com pouca frequência a seguir à conversa. 

 Em certas aulas recorreu-se ao formato digital para os alunos compreenderem certos 

gestos técnicos como a passagem ascendente e descendente do testemunho em 

estafetas, na modalidade de atletismo. 

 

 

 

 



- 23 - 
 

3.4.1 Reflexão das Estratégias 

 

Segundo Léa das Graças Anastasiou e Leonir Alves (2004), “ Por meio das 

estratégias aplicam-se ou exploram-se meios, modos, jeitos e formas de evidenciar o 

pensamento, respeitando as condições favoráveis para executar ou fazer algo”. 

Durante o ano de estágio aplicou-se diversas estratégias nas quais a maioria correu 

bem, no sentido que foram bem aplicadas na hora certa. Outras tiveram de ser alteradas 

com o decorrer das aulas e conforme ia-se conhecendo os alunos. 

Em relação às estratégias que correram bem tem-se o exemplo de os sentar em 

meia-lua para a visualização total da exemplificação dos exercícios, o chamamento com o 

assobio quando se queria reunir os alunos ou mudança de exercício, o formato digital para o 

exemplo de alguns exercícios/gestos técnicos entre tantas outras que correram em plena 

sintonia salientando-se apensas algumas destas. De acordo com a experiência obtida neste 

estágio, uma das estratégias fundamentais para o professor, é o facto de este chegar mais 

cedo ao local da aula e preparar/organizar previamente o material a ser usado na aula, com 

isto, o professor consegue ganhar tempo de prática uma vez que já tem tudo preparado. 

Em relação às modalidades, a estratégia de alterar as equipas nos DC, provocou 

algum conflito e pouca aceitação por parte dos alunos. Inicialmente as equipas estavam 

desequilibradas pois juntaram-se conforme amizades e conforme as fortes capacidades que 

tinham em relação à modalidade. Quando se observou que a formação das equipas, por 

parte dos alunos, não estava a correr bem, fez-se as equipas mais equilibradas quebrando 

alguns elos que inicialmente os alunos queriam ter na sua equipa.  

Em conclusão, durante esta experiência, denotou-se que as estratégias devem ser 

alteradas/moldadas conforme a modalidade e os alunos. Algumas estratégias definidas que 

podem correr bem no início do ano podem não correr tão bem em certas situações, tendo o 

professor que manter um espirito aberto e sugestivo à mudança. 
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3.5 Prática de Ensino Supervisionada (PES) 

 

Segundo Alarcão (2001), “entendemos por supervisão de professores como o 

processo em que um professor, em princípio mais experiente e mais informado, orienta um 

outro professor ou candidato a professor no seu desenvolvimento humano e profissional.” (cit. 

por Ana Isabel Martins.) 

Com o início do ano letivo a aproximar-se, a professora Ágata Aranha reuniu com todos 

os estagiários para informar certos detalhes que iriam ser necessários para o início do ano na 

escola assim como alguns aspetos a ter em atenção durante o nosso percurso na escola. 

De entre várias informações pertinentes que a professora mencionou, destacar que 

iria-se ter de conceber 180 horas da PES, nas quais seriam repartidas pelo número de 

estagiários que se encontravam na mesma escola, caso fossem dois estagiários, 90 horas 

seriam dedicadas à prática do ensino as outras 90 em observações, tanto ao colega de estágio 

como aos professores. 

Aquando iniciado o estágio, foi sempre realizado um plano de aula para cada aula 

lecionada, como já referido anteriormente, seguido de um balanço sobre a aula no fim de esta 

ser lecionada. No campo da observação, no fim de cada aula observada preenchia-se uma 

ficha de observação que permitia discutir as melhores estratégias a serem usadas e dar 

feedbacks sobre o que se tinha passado na aula observada. 

Na Educação Física, assim como em contextos de treino desportivo, a observação 

assume-se como uma capacidade essencial para o uso, sendo fulcral na análise e avaliação 

das prestações dos alunos ou atletas, e como tal, na própria atividade do docente (Aranha, 

2007).  
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3.5.1 Reflexão da PES 

 

“A definição do estágio como uma experiência de formação estruturada e como um 

marco fundamental na formação e preparação dos alunos para a entrada no mundo 

profissional, tem sido uma noção largamente difundida entre os académicos, entidades 

empregadoras e os próprios alunos” (Alarcão, 1996; Caires & Almeida, 1997; Pires, 1998; 

Price, 1987; Ryan et al., 1996; Veale, 1989, cit. por Susana Caires e Leandro S. Almeida, 

2000) 

A PES é o momento em que se entra em contacto com a realidade, é o momento em 

que se quer dar o máximo para tirarmos proveito desta experiência, pois é o que se espera 

futuramente.  

Ao iniciar o ano letivo surge a insegurança e o medo, medo de errar de não ser capaz. 

São diversos os documentos a ser realizados como, o estudo turma no início do ano letivo, os 

planos de aula e as observações aos professores e à colega de estágio, as UD, a organização 

de todo este trabalho vai fazer a diferença para se tornar melhor professor. 

Sempre esteve presente o sonho de ser professora de educação física, o gosto pelo 

desporto e por ensinar, acompanham desde sempre. No dia em que este sonho passou a ser 

realidade, ainda que estagiaria, encarou-se como um desafio o que estava para vir. Depara-

se logo com uma realidade totalmente diferente do habitual. As aulas que simulava-se na 

UTAD eram apenas de 10 minutos, o que na escola seriam de 90 minutos, logo a organização 

do plano de aula e da aula em si já altera. Outro fator é o público, em que as idades e a 

maturidade são diferentes, enquanto na UTAD trabalhava-se todos para o mesmo objetivo, 

com alunos os objetivos são totalmente diferentes.  

O desafio foi grande, e algumas dificuldades foram surgindo no arrancar do ano letivo, 

a execução da unidade didática e o plano de aula foram os documentos em que se sentiu 

mais receio em executar. O professor José Carlos Cruz entra aqui com toda a presteza em 

ajudar-nos, e até disponibilizou uns modelos seus, das UD e planos de aula, para nos orientar 

melhor.  

A maior dificuldade foi mesmo trespassar os PA de 10 minutos para 90 minutos. Com 

a exposição da dificuldade, o professor orientador disponibilizou manuais escolares de 

educação física, que estavam sempre no cacife dele e que podia-se pegar quando surgisse 

dúvidas. Estes manuais serviram de ajuda para encontrar exercícios específicos para as 
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modalidades e em conversa com o professor orientador, surgiram algumas estratégias a 

adotar perante a respetiva turma. 

A maior parte dos alunos da turma 10ºA, já tinham sido alunos do professor. Com isto, 

o professor conseguiu dar algumas informações da turma e de certos alunos, o que foi 

bastante pertinente. Os alunos demonstraram uma grande união entre eles desde o primeiro 

dia, quer os alunos vindos de outras escolas, quer os que já se conheciam.  

Com a realização do estudo turma, verificou-se que este é uma mais-valia para o 

conhecimento dos alunos e perceber melhor certos comportamentos. Após a análise do 

estudo turma depara-se com uma preferência geral pelos Desportos Coletivos o que fez surgir 

algum receio pois as modalidades escolhidas para o 1º período foram Atletismo, barreiras e 

corrida de longa duração e Basquetebol.  

Conforme as aulas iam sendo lecionadas, observou-se que as aulas de atletismo 

deveriam ser mais dinâmicas, visto que os alunos demonstram gostar da competição e da 

interação entre eles, tendo um grande espirito de equipa, e sendo o atletismo mais individual 

sentiu-se nos alunos que necessitavam de um estímulo. Aproveitando o ponto forte dos 

alunos, a união, organizou-se a corrida de longa duração de modo que fosse feita em grupo, 

ou seja só contava o tempo final quando todos os elementos do grupo chegassem à meta. 

Esta estratégia correu bem pois entre a união e a veia competitiva de cada um, incentivavam-

se uns aos outros e não deixavam ninguém ficar para trás. Na corrida de barreiras foi mais 

complicado pois os alunos nunca tinham abordado barreiras e as aulas baseavam-se na 

técnica. No final do período, na avaliação observou-se que se deveria ter insistido mais na 

corrida com a contagem de tempos, pois os alunos focaram-se em ultrapassar as barreiras o 

mais rápido possível esquecendo-se da técnica.  

Com o basquetebol o cenário foi bastante diferente, o entusiasmo dos alunos nas aulas 

era notório. As aulas eram sempre compostas por uma parte técnica e a segunda parte jogo. 

Na escolha das equipas optou-se por colocar os alunos com melhor aptidão a escolher os 

elementos da sua equipa e foram realizadas nos primeiros dias de aulas mantendo-se até ao 

fim do período. Esta opção serviu para os alunos aprenderem a trabalhar em equipa e tendo 

sempre os mesmos elementos de equipa, conhecem-se melhor o que faz com que haja uma 

evolução maior. Resultou muito bem esta estratégia por os alunos serem unidos e 

competitivos. 

A turma revelou-se calma, para a faixa etária que apresenta, tendo apenas alguns 

problemas de comportamento mas nada em exagero. Numa conversa com os alunos, estes 
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expuseram o problema dos horários. Verificou-se que à terça-feira vinham de duas aulas em 

que tinham de estar bastante concentrados, logo chegavam a educação física, onde podem 

ter outro grau de liberdade, se não o estar sentado, e revelavam muita energia. Neste mesmo 

horário também havia a questão de pedirem para sair 5 minutos mais cedo, pois se não 

saíssem o tempo era escasso para comer na cantina, devido à quantidade de alunos que lá 

come, e implicava que chegasse atrasados à aula da tarde. À sexta-feira o horário era às 

8h20, logo os alunos vinham sem energia para a aula.  

Com a análise do estudo turma em relação às horas em que os alunos se deitam e 

levantam, percebeu-se que os alunos dormem pouco relativamente às horas de sono que 

deveriam ter, o que poderia predizer alguma falta de energia na aula da manhã.  

Nas modalidades a serem abordadas nos períodos seguintes os alunos revelaram o 

mesmo interesse por DC, sendo mais empenhados, e menos interesse por DI. Um grande 

desafio foi lecionar a dança, não se sabia a reação que os alunos iam ter, mas apesar de 

todos os receios os alunos aderiram bem ao esquema das aulas e às tarefas que lhes foram 

propostas. 

Relativamente às observações feitas aos professores e à colega estagiária foram uma 

mais-valia. No final da aula reunia-se para discutir aspetos negativos e positivos da aula que 

tinha sido lecionada. Para o observador torna-se positivo no ponto em que deteta os erros 

que o colega está a cometer evitando os mesmos nas próprias aulas, podendo comentar com 

o observando, caso não tenha reparado que cometeu tal erro, evitando-o numa próxima. As 

estratégias que correram bem também são bastante proveitosas, podendo aplicar nas aulas 

com os nossos alunos.  

Em suma, com as observações alguns aspetos vieram a ser corrigidos, melhorando 

as aulas dia para dia. 
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4. Tarefas de Estágio de Relação-Meio 

4.1 Estudo Turma (ET) 

 

 

O estudo turma foi muito importante como professora estagiária na obtenção de 

informações pertinentes dos alunos. Estas informações tanto ajudaram na organização das 

aulas tanto na maneira como se lidou com os alunos durante o ano. 

Este foi aplicado através de um questionário individual que deste modo as respostas 

obtidas foram distintas, o que levou a conhecer melhor o aluno. A importância de realizar um 

estudo turma é a análise de caso a caso, pois todos os alunos são diferentes, tiveram 

experiências diferentes que os leva a agir em consequência dessas experiências, posto isto 

a maneira de reagir com cada um é diferenciada. 

A população alvo deste estudo foi o 10ºA da Escola Secundária de Barcelinhos. A 

amostra disse respeito 23 alunos, com idades compreendidas entre os catorze e quinze anos, 

sendo que sete são do sexo feminino e dezasseis do sexo masculino.  

De acordo com Léa das Graças Anastasiou e Leonir Alves (2004), “o conhecimento do 

aluno é essencial para a escolha da estratégia, com o seu modo de ser, de agir, de estar, 

além de sua dinâmica pessoal”. Logo, o modo como se molda à turma e como potencializa-

se o bom comportamento e o empenho da turma vai depender do maior conhecimento que se 

obtiver da turma, daí a importância deste estudo. Todos os pontos deste inquérito são fulcrais, 

desde a rotina do aluno em casa como na escola, para compreender-se certas atitudes que 

os alunos têm nas aulas. 

Conclusão, o estudo turma realizado contribuiu para que a performance durante as 

aulas fosse de acordo com a turma e para que o processo ensino-aprendizagem fosse 

rentável. Após a análise individual de cada questionário, o conhecimento sobre o aluno é 

maior, tendo uma maior perceção das estratégias a utilizar com cada aluno em especial. O 

sucesso obtido em relação às aulas, não ocorre apenas na turma no geral, como ainda com 

cada aluno vendo a evolução do aluno a cada período. 
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4.2 Corta-Mato Escolar 

 

A atividade foi organizada pelo ensino profissional de técnico de desporto e realizou-

se dia 15 de Dezembro, no último dia de aulas, durante a manhã, desde as 10h até à 13h, na 

Escola Secundária de Barcelinhos. 

“ O Corta-Mato Nacional é uma das provas do Programa do Desporto Escolar 

organizada pela Direção Geral da Educação - Divisão do Desporto Escolar, e pela Direção-

Geral dos Estabelecimentos Escolares.” 

A prova foi organizada por escalões, infantis, iniciados, juvenis e juniores. 

Durante a prova a função proposta, foi de auxiliar os professores responsáveis no que 

fosse necessário, mas a função principal que foi atribuída era estar na meta a controlar a 

ordem de chegada. 

A adesão dos estudantes da escola secundária de Barcelinhos à atividade foi 

surpreendente, o ambiente que se criou em torno do desporto e do convívio foi gratificante de 

se ver.  

No final os alunos dirigiram-se para o pavilhão para receber o lanche, diplomas e as 

medalhas caso ficassem classificados para o corta-mato Nacional. 

Na minha opinião correu bastante bem, sem incidentes, e com os alunos satisfeitos. 
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4.3 Percurso Pedestre 

 

No dia 20 de Março de 2018 realizou-se um percurso pedestre com os alunos da turma 

10ºA e 10ºB.  

Antecipadamente, convidou-se também, os professores de ambas as turmas para 

participarem na atividade no qual houve a adesão por parte das diretoras de turma das duas 

turmas. 

Enviou-se as autorizações para os encarregados de educação de todos os alunos com 

todas as informações que se achou pertinentes como, a atividade que ia ser realizada, hora 

de partida e chegada, os custos do autocarro e a necessidade dos alunos levarem merenda.  

Posto isto, e uma vez que a maioria dos alunos aderiu à atividade, no dia 20 de Março 

o encontro realizou-se na Escola Secundária de Barcelinhos, dirigindo-se a Chavão para 

iniciar o percurso.  

No final do percurso houve o almoço, onde o convívio entre alunos de ambas as turmas 

e professores foi bastante agradável. 

Termina-se a atividade perto da 13h em Remelhe onde se dirigiu logo para a escola. 

Os alunos gostaram da atividade, e o facto de lidar com os professores em outro 

contexto. Com a proximidade que se teve com os alunos deu para detetar alguns problemas 

pessoais que podem influenciar na escola, logo deu-se o alerta à diretora de turma para esta 

falar com os pais. 

O balanço desta atividade foi bastante positivo, educativo e promocional ao desporto. 
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4.4 Visita ao Parque de Aventura Diverlanhoso 

 

Com o aproximar do final do ano letivo, decidiu-se realizar uma das atividades que se 

tinha proposto. Posto isto no dia 12 de Junho organiza-se a ida ao Parque de Aventura 

Diverlanhoso. 

Como aconteceu com o percurso pedestre, envia-se os comunicados para casa com 

todas as informações necessárias inclusive, data, hora, preço, as atividades que iria-se 

realizar no parque e a necessidade de levar merenda. 

Às turmas de 10ºA e 10ºB junta-se ainda alguns alunos de 12º do professor orientador 

e uma turma de 9ºano. Sendo o grupo um número significativo convidou-se alguns 

professores para acompanhar e ajudar na organização dos alunos. 

No dia 12 de Junho o ponto de encontro realiza-se na Escola Secundária de 

Barcelinhos, pelas 08h20m. Logo após toda a organização e contagem dos alunos, parte-se 

em direção ao parque, às 08h30m. 

Com a chegada ao parque dividiu-se o grupo e cada professor iria acompanhar o seu 

grupo durante o dia nas atividades. Atividades estas que eram as 38 pontes e slide, no final 

do dia o grupo une-se para a piscina.  

As atividades correram todas muito bem, sem incidentes e com bastante convívio e 

satisfação por parte dos alunos. Mais uma vez, com esta atividade promoveu-se o desporto 

aos alunos, dando a conhecer atividades de aventura e lazer e ao mesmo tempo proporcionar 

o contacto com a natureza.  

No final do dia reúne-se todos os alunos na piscina até que fosse hora de ir embora. 

Por volta das 17h15 cada professor reuniu o seu grupo, e após a contagem realiza-se a 

viagem de regresso à escola.  
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4.5 Outras atividades 

 

Durante o ano letivo de 2017/2018, na Escola Secundária de Barcelinhos foram 

realizadas várias atividades nas quais as professoras estagiárias são chamadas para 

participar ou dar apoio às mesmas. 

 

BTT 

 

O BTT, é uma modalidade do Desporto Escolar da escola, e tem muita adesão por 

parte dos alunos. O professor encarregue de lecionar a modalidade organiza todos os anos 

uma prova de BTT com as diversas escolas que têm BTT como modalidade do Desporto 

Escolar.  

Na organização desta prova estava o professor Liberto, e o curso Profissional de 

Técnico de Desporto. Como cooperadores estavam os professores de educação física e 

alguns alunos voluntários. 

A atividade realizou-se dia 17 de Março de 2018 no centro hípico de Barcelos, pelas 

9h da manhã. As pessoas envolvidas na organização e cooperação do evento estavam no 

centro hípico por volta das 7h45m, onde apresentaram o local da prova e os postos de trabalho 

de cada um. 

A atividade durou a manhã inteira havendo de tarde a entrega das medalhas. Correu 

tudo como o previsto sendo um dia dedicado ao Desporto Escolar. 

 

Parque aquático 

 

A visita ao Parque Aquático de Amarante, já é recorrente nesta escola. 

Os professores organizam a visita com as turmas de 7º,8º e 9º ano. 

Esta visita foi agendada para dia 13 de Junho, com o ponto de encontro na escola, 

pelas 08h da manhã. Após a organização dos alunos houve a distribuição dos professores 

pelos autocarros e de seguida demos inicio à viagem. 
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No final do dia todos os professores ajudaram a reunir as turmas para realizar-se a 

viagem de regresso à escola. A chegada à escola ocorreu à hora prevista. O dia correu bem 

e os alunos saíram do parque satisfeitos com a atividade. 

 

Provas de Aferição de Educação Física 

 

“No ano letivo 2017/2018 também o 8º ano de escolaridade passou a integrar uma 

prova de Aferição para a Educação Física. 

Espera-se que estas decisões do Ministério de Educação possam contribuir para uma 

maior concretização da Educação Física nestes níveis de ensino e para suscitar a constituição 

de um maior número de projetos de desenvolvimento da Educação Física”.  

As provas de aferição de educação física ao 8º ano aplicaram-se nos dias, 21, 22, 23 

e 24 de Maio. O professor orientador achou interessante a participação nestas provas e 

convidou as professoras estagiárias para ajudar dia 22 na realização das mesmas. 

As provas neste dia passaram por, “Jogo de Badminton em cooperação (1+1) ”, “ 

Sequência de Ginástica no Solo e combinação de habilidades de ginástica no Solo”, “Percurso 

de saltos de Ginástica de Aparelhos” e “Vaivém”.  

A cooperação passou pelas provas de ginástica onde os alunos nunca tinham tido 

ginástica logo era necessário ajudá-los não só na execução como caso se magoassem. 

Durante as provas correu tudo bem sem nenhum incidente. 

Foi bastante interessante participar, pois futuramente, no caso de se ingressar numa 

escola será necessário esta experiência. 
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Ação de Formação Gira-Volei 

 

Dia 9 de Outubro de 2017 ocorre na escola Secundária de Barcelinhos uma Ação de 

Formação de Gira-Volei. A participação passou pelos alunos do curso de Desporto e 

professores associados à educação física. 

Inicialmente obtém-se uma parte teórica, onde dá-se a explicação do Gira-Volei, os 

locais onde está inserida a modalidade, o objetivo, e algumas regras básicas. Houve ainda 

uma pequena demonstração em vídeo de alunos a realizarem exemplos de exercícios e de 

como dinamizar esta atividade. 

Numa segunda parte da formação, passou-se à prática, onde se colocou em ação o 

que se aprendeu na teórica. O formador lecionou alguns exemplos de exercícios aplicados 

nesta modalidade, realizando no final jogo. 

Esta formação foi uma mais-valia, serviu para abrir horizontes em relação a esta 

modalidade que era pouco conhecida. 
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6. Reflexão Crítica do Estágio 

 

O desejo de ensinar e o gosto pelo desporto sempre tiveram bastante presentes sendo 

este estágio o concretizar de um sonho. Desde muito nova sempre pratiquei desporto, 

passando pela ginástica artística, pelo badminton e pela capoeira. O gosto por ensinar e a 

dedicação à capoeira leva a obter o grau de monitora tendo neste momento uma turma de 

crianças, aprendendo a lidar e a gostar de trabalhar com esta faixa etária. Desta forma o curso 

de educação física era uma prioridade, uma vez que na UTAD no ano que ingresso a 

universidade, o curso deu como terminado, dou prioridade a Ciências do Desporto 

completando os estudos no mestrado de Ensino de Educação Física nos Ensinos Básico e 

Secundário. 

Após quatro anos de formação, o estágio é a fase final de um percurso académico, é 

a fase em que se põe à prova todas as capacidades e tudo o que se aprende durante estes 

quatro anos. É nele que surge o desafio de tornar cada situação aprendida que outrora seria 

uma simulação sendo agora uma situação real. 

Sendo os alunos o público-alvo, as estratégias e conhecimentos científicos têm que 

ser adequados ao público que se encontra, e neste estágio foi permitido essa adaptação. 

O trabalho de um professor revela-se nos seus alunos. Cada aluno tem as suas 

características, cada turma é uma turma, e é neste campo que o professor tem que se moldar, 

à individualidade de cada um e à turma que lhe é apresentada. O sucesso do professor vai 

depender da maneira que ele lida com a turma perante situações e dificuldades que enfrente 

pois para uma maior potencialização do ensino-aprendizagem, o professor deve usar todo o 

seu potencial e capacidades para cativar cada aluno assim como a turma. 

Em relação às expetativas iniciais estas passaram muito pelo receio mas ao mesmo 

tempo pelo entusiasmo. O receio tido era o da dificuldade de adaptação à turma, sendo que 

agora era uma situação real, e não eram os colegas de turma, da mesma idade, que se tinha 

confiança, que estavam perante a lecionação que se iria ter, agora a responsabilidade tinha 

sido dobrada. Um dos objetivos foi sempre que os alunos tivessem uma boa experiência nas 

aulas de educação física e que ao mesmo tempo aprendessem, tirassem proveito do desporto 

e saindo das aulas satisfeitos. No entanto o entusiasmo por finalmente lecionar, o que sempre 

foi um desejo, desde o primeiro ano de universidade, aumentava. O desafio e o facto de por 

as capacidades à prova leva a um misto de emoções e a uma grande pressão pois tem-se de 

mostrar o que se vale quanto professores. 
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Na primeira reunião com o professor orientador, alguns destes receios não faziam mais 

sentido, desde logo o professor conversou bastante e deu a segurança necessária, foi 

bastante prestável deixando claro que ajudava em todas as dificuldades que surgissem. O 

facto de se ter uma boa orientação, e de se saber que pode-se esclarecer dúvidas sem 

qualquer problema é de todo confortante. Outro aspeto que fez sentir acolhidas foi o ambiente 

entre os professores da escola, sempre disponíveis e importados se o estágio estava a correr 

bem, foi um ótimo acolhimento. 

Quanto às condições desportivas pode-se dizer que eram relativamente boas. 

Havendo um pavilhão onde era sempre repartido com mais dois colegas onde as dimensões 

eram favoráveis para lecionar três professores, e ainda havia um espaço exterior bastante 

amplo que poderiam estar dois a três professores a lecionar dependendo da modalidade. Em 

relação ao material, este havia bastante porém nem sempre estavam nas melhores 

condições, mas sempre foi possível lecionar as aulas de educação física e nunca houve falha 

de material para as aulas. No espaço exterior surgiu dificuldades, devido as condições 

climatéricas que nem sempre eram favoráveis tendo que utilizar o espaço interior, nestes 

casos os professores sempre foram compreensíveis e ajudaram a resolver a situação. 

O primeiro contacto com os alunos foi neste estágio, onde inicialmente estava bastante 

receosa com o primeiro contacto apesar de que a turma tinha referências de ser calma e com 

vários alunos no quadro de excelência ou seja pode-se dizer que era uma turma dedicada e 

empenhada. Na primeira aula de apresentação, apresentou-se em modo power point algumas 

regras e modalidades que iria-se abordar durante o ano. No primeiro contacto a turma revelou-

se, como já tinha referido, bastante unida por já se conhecerem de anos anteriores, e por isso 

estar um bocado agitada. Durante as primeiras aulas tentou-se sempre dar a entender que as 

aulas podiam ser divertidas não deixando de parte o sentido de responsabilidade, fazendo-os 

perceber que tinha sempre ali uma autoridade. Desde início sempre teve-se muito boa relação 

com os alunos. 

Em relação ao tempo das aulas que iria-se lecionar estas eram sempre de 90 minutos, 

o que foi uma dificuldade nas primeiras aulas gerir o tempo pois na Universidade as aulas 

variavam entre 10 a 15 minutos cada, o que faz uma grande diferença para os 90 minutos. 

Nas primeiras aulas era necessário sempre um ajuste no tempo dos exercícios, o que com a 

experiência este problema foi ultrapassado com sucesso. Neste momento tornou-se mais fácil 

executar um plano para 90 minutos, neste tempo de aula dá para abordar os conteúdos com 

mais calma, observar e avaliar melhor os alunos assim como ajudá-los dando feedbacks 

individuais ou em grupo. 
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A turma que foi entregue correspondia ao ensino secundário, não tendo possibilidade 

de se lecionar ao ensino básico. Assim, com uma turma de idades compreendidas entre os 

catorze e quinze anos, em que a compreensão de eles próprios ainda está em formação, a 

idade da adolescência em que os problemas surgem quer a nível de amizades, quer a nível 

pessoal, onde já têm algumas vivências distintas, é preciso aprender a lidar com cada aluno 

e a moldar-nos à turma. 

Nestas aulas os imprevistos podem acontecer a qualquer momento, e cabe aos 

professores saber encarar o imprevisto com tranquilidade e profissionalismo, sem demoras 

para o resolver e demonstrar para os alunos que a situação está sob nosso controlo. A maioria 

dos imprevistos ocorreu devido às condições climatéricas, em que não era possível lecionar 

a aula no espaço exterior tendo como única opção o pavilhão. No segundo período, a corrida 

de velocidade em atletismo, tinha de ser praticada onde ia ser avaliada ou seja na pista de 

atletismo no espaço exterior, porém a maioria das vezes as condições climatéricas não eram 

nada favoráveis. Outra modalidade a ser abordada era a dança onde os alunos traziam 

colunas para ensaiar as coreografias para avaliação, ou seja caso a próxima aula fosse 

atletismo comunicava-se aos alunos para trazerem a coluna, caso o tempo não fosse 

favorável, ensaiavam a coreografia.   

No estágio é onde se constrói uma pequena identidade como professores, é onde se 

erra mas onde se aprende com esses erros com a devida orientação e reflexão pessoal. 

Inicialmente um dos erros era não fazer uma correta comunicação com os alunos, tinha receio 

de estar a perder tempo com o explicar os exercícios ou mesmo falar das regras de segurança 

não tendo tempo para os exercícios a seguir, contudo com a experiência, com alguma reflexão 

pessoal e conversa com o professor orientador e a minha colega de estágio, consegui 

melhorar este aspeto, comunicando com mais calma, e clareza com os alunos. Penso que 

com o passar das aulas, o à vontade com os alunos e alguma ansiedade que tinha, 

melhoraram conseguindo haver uma melhor conexão. 

De referir, que as aulas passaram por ser de DC e DI. É de reparar que ao lecionar as 

aulas, o à vontade com as modalidades vinha de acordo com o gosto pessoal, onde sentia 

mais capacidades para dar aquelas modalidades que de uma maneira ou de outra sempre 

estiveram em contacto no meu crescimento, por exemplo a dança vem da influência da 

ginástica, em relação ao badminton sentia à vontade por já ter praticado, e o voleibol sempre 

apreciei bastante, pelo contrário tive dificuldades com o futebol por exemplo, pois é uma 

modalidade que não me enquadro. 
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A modalidade de inauguração como professora estagiária na escola foi a de 

basquetebol, um DC, onde estava bastante receosa por ser a primeira modalidade a ser 

abordada, mas apesar das dificuldades de gerir o tempo na explicação, como já referido, senti 

à vontade de lecionar a modalidade, tanto a explicar os exercícios como a escolhe-los tanto 

a dar os feedbacks indicados. Em simultâneo, abordava-se atletismo, nomeadamente 

barreiras e corrida de longa duração, apesar da dificuldade na escolha dos exercícios, pois 

teriam de ser apelativos visto que a modalidade de atletismo os alunos têm pouca 

recetividade, senti à vontade com a modalidade. 

Nas restantes modalidades abordadas ao longo do ano a que realmente senti-me 

menos apta foi realmente o futebol. 

De frisar que por opção decidiu-se completar o ano letivo a estagiar. Desta experiência 

obtém-se uma série de vantagens, mais modalidade pode-se lecionar, passando por todas as 

formas de avaliação assim como o acompanhamento e evolução da turma. 

Em relação à turma, pode-se considerar que teve-se sorte com os alunos, o seu 

comportamento na maior parte das vezes foi exemplar sendo uma turma empenhada e com 

uma união fora do normal, salvo raras exceções em que se encontravam mais agitados, 

justificando-se com os horários em que as aulas se encontravam como referido acima no 

capitulo 3.4.1. Reflexão da PES. Certos comportamentos eram perfeitamente controláveis, 

comportamentos estes, devido à idade em que se encontram como falar com os colegas 

quando a professora explicava o exercício, mas com uma chamada de atenção os alunos 

rapidamente alteravam o seu comportamento.  

Em suma, considero que em geral o estágio foi bastante positivo em todos os aspetos, 

desde a interação com os alunos, professores e comunidade escolar, até à formação e 

preparação para o mundo do trabalho quer como professora, quer a nível pessoal. Este 

estágio fez com que houvesse preparação para futuramente ingressar no mundo de trabalho 

como professora, a segurança que deu foi de todo incrível. 

O trabalho como professora não passou só pela parte séria de lecionar as aulas. Num 

registo menos formal, teve-se diversas atividades como o percurso pedestre, a ida à 

Diverlanhoso, a prova de BTT, atividades estas que também fazem parte de todo um percurso 

de estágio. A organização destas atividades têm sempre um objetivo comum que é incutir aos 

alunos hábitos de vida saudáveis através da atividade física, dando a conhecer atividades que 

por vezes são desconhecidas aos alunos. Uma das atividades mais enriquecedoras foi a ida 

ao Parque de Aventura Diverlanhoso, em que os alunos além de estarem em atividade física, 
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estavam em contacto com a natureza, o que na geração das tecnologias é raro ver-se 

adolescentes com este contacto. A interação com os alunos fora do ambiente de sala de aula, 

torna-se mais descontraído e propicio a dialogar sobre assuntos mais pessoais, por vezes 

problemas que estão a passar e que interfere com o seu empenho na escola. 

A vantagem como professoras estagiárias, acabadas de sair da formação académica, 

será que os conhecimentos sobre a intervenção pedagógica está ainda atualizada, com isto 

a intervenção acaba por ser mais criativa, inovadora com estratégias mais atuais para cativar 

os alunos para a prática da educação física. Por outro lado o professor orientador tem sempre 

a voz da experiência, o que funcionou muito bem a junção de ideias frescas com a experiência 

dando aos alunos melhores aulas de educação física com o decorrer do ano. 

A passagem por esta etapa declara-se como fundamental e indispensável. A adesão 

de competências, conhecimentos, experiência, desde com os alunos no campo, como ao 

trabalho de casa em relação a planificações/ organização, é surreal, só com a experiência 

vivida toma-se conhecimento de todo este processo que é ser professor de educação física.  

Durante todo o ano letivo, procurou-se intervir na formação do aluno, tentou-se incutir 

bons hábitos de vida saudável aconselhando-os a entrar no desporto escolar, ou mesmo outro 

desporto de que gostassem, a nível da alimentação estava-se sempre em alerta se os alunos 

alimentavam-se antes de vir para as aulas, visto que tinha-se casos em que os alunos 

falhavam com algumas refeições. Tentou-se sempre que houvesse o máximo de interação 

entre os alunos sem nunca faltar o respeito entre eles.  

Este investimento permanente na minha construção profissional foi um marco que 

superou as minhas expectativas. Todo este percurso será inesquecível, todas as 

competências adquiridas toda a envolvência com as identidades presentes durante este 

processo serão sempre lembradas tendo sido essenciais para todo o meu crescimento. 
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Plano de Aula 

 

PLANO DE AULA 

 

UNIDADE DIDÁCTICA: Futsal 

Professor Estagiário: Bruna Carvalho                                         Professor Orientador: José Carlos Cruz 

Aula nº: 63 e 64 
Sessão: 8/9 de 22 Ano: 10º Turma: A Nº alunos: 20 

Data: 26-01-2018 Hora: 08:20 – 09:50 
Duração: 90’  

Tempo útil: 70´ 

INSTALAÇÕES/LOCAL: Pavilhão / G1 

MATERIAL DIDÁCTICO: bolas, balizas, coletes 

 

 

SUMÁRIO 

Futsal. 

Mobilização funcional. 

Exercitação da desmarcação. 

Jogo 5x5 

 

 

OBJECTIVO ESPECÍFICO DA AULA FUNÇÃO DIDÁCTICA CONTEÚDOS 

 Domínio da técnica de Desmarcação  Consolidação 
 Desmarcação 

 

OBJECTIVOS OPERACIONAIS 

1º 

ACÇÃO: Técnica Individual 

CONTEXTO: Individualmente 

CRITÉRIOS DE ÊXITO: Flexão dos MS a 90º; passada larga; respiração controlada. 

2º 

ACÇÃO: Técnica Individual 

CONTEXTO: Individualmente 

CRITÉRIOS DE ÊXITO:  

Desmarcação: Procurar espaços vazios; criar linhas de passe ofensivas; ocupar espaços livres no 

campo; movimento rápido na direção da baliza. 

3º 

ACÇÃO: Técnica Individual 

CONTEXTO: Individualmente 

CRITÉRIOS DE ÊXITO: Movimentações rápidas; Procurar espaços vazios e linhas de passe. 
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P.A 
 

SEQUÊNCIA 

DE TAREFAS 
            ESTRATÉGIAS/ CONTROLO                                  ESQUEMA 

In
ic

ia
l 

5’ 
Instrução 

Inicial 

A aula inicia-se com os alunos na bancada, de frente para 

o professor. 

Realiza a chamada. 

O professor informa os alunos quais são os objetivos da aula, assim 

como a sua dinâmica/organização bem como as regras e normas a 

cumprir.   

In
ic

ia
l 

12’ 
1º Objetivo 

Operacional  

Jogo Lúdico: caçador. Dois alunos, com bola, posicionados 

em cada extremidade do campo, em lados opostos, têm a 

função de serem caçadores. Têm que chutar a bola e tentar 

acertar nos colegas, aqueles que forem apanhados têm que 

ajudar a caçar. 

 

Alongamentos. 

 

Professor desloca-se em torno do campo de forma a manter o 

controlo ativo da prática dos alunos; 

Professor dá feedback’s (FB’s) verbais, descritivos, corretivos 

e de incentivo ao aluno / grupo. 

 

F
u

n
d

a
m

en
ta

l 

30’ 
2º Objetivo 

Operacional 

Jogo da desmarcação: dois alunos, no meio-campo, um a defender 

e o outro a atacar. Em cada extremidade do campo tem um aluno 

com bola, que tem a função de passar a bola ao colega assim que ele 

se desmarcar. A função do atacante é de enganar o defesa, pedir bola 

a um dos colegas e rematar à baliza. 

 

Movimentações simples: organizados em 1x2x1, um aluno fixo 

passa a bola para lado direito e esquerdo, enquanto alas e pivot vão 

trocando de posições entre si. 

 

Exercícios de superioridade numérica: 3x1; 4x2. 

 

Professor desloca-se em torno do campo de forma a manter o 

controlo ativo da prática dos alunos; 

Professor dá feedback’s (FB’s) verbais, descritivos, corretivos 

e de incentivo ao aluno / grupo. 

F
u

n
d

a
m

en
ta

l 

20’ 
3º Objetivo 

Operacional 

Situação de jogo – 5x5. Trocam a dois golos ou 3 minutos. 

 

Professor desloca-se em torno do campo de forma a manter o 

controlo ativo da prática dos alunos; 

Professor dá feedback’s (FB’s) verbais, descritivos, corretivos 

e de incentivo ao aluno / grupo. 

 

 

Balanço 

Final da Aula 

 

Falar aos alunos sobre a atividade praticada, questionar qual o 

objetivo específico abordado e falar sobre ele, sempre em busca de 

corrigir erros para MELHORAR. Feedback aos alunos e extensão 

dos conteúdos para a continuação da UD para a próxima aula. 

Arrumar o material. 

3’ 

 

09:50 Dada por Terminada a Aula  
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Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro 

Mestrado em Ensino da Educação Física nos Ensinos Básico e 
Secundário  

 
 

Balanço da Unidade Didática de Atletismo 

 

Na modalidade de atletismo no 1º período abordei a corrida de longa duração e barreiras. 

A opção que tomei em relação a esta unidade didática foi, ao longo do período a corrida de 

longa duração e barreiras iam sendo intercaladas em períodos de 45 minutos com o 

basquetebol. Optei por fazer assim com a sugestão do professor orientador José Carlos 

Cruz, pois a modalidades de atletismo é das menos apreciadas pelos alunos. 

Apenas optei por 4 blocos de 90 minutos que os ocupei com as avaliações. 

A planificação da U.D. foi cumprida, sem ter de a alterar. 

Em barreiras os alunos são avaliados na técnica e no tempo em que executam a 

transposição das barreiras, provavelmente focar-me-ia mais também no tempo e não só na 

técnica pois durante a avaliação senti que os alunos estavam preocupados com o tempo.  

Na corrida de longa duração inicialmente abordei a técnica porém ao longo do período não 

me foquei tanto na técnica e sim na resistência dos alunos pois necessitavam mais. 

 

 

 

 

 

 

 

Discente: Bruna Carvalho 
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Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro  
Mestrado em Ensino da Educação Física no Ensino Básico e Secundário 

Escola Secundária de Barcelinhos 
2017/2018 

 

Balanço da aula 

26/09/2017 

 Após a realização da chamada informei os alunos que iriamos dar basquetebol e que o tema 

a abordar era o passe de peito. 

Na mobilização funcional propus o “Jogo dos 10 passes”, em que os alunos estavam divididos 

em duas equipas e tinham que realizar 10 passes para fazerem ponto. Como já tinham 

realizado este jogo na aula passada, já sabiam das regras e não foi necessário intervir. O jogo 

correu bem e os alunos estavam empenhados. 

De seguida passamos para a parte fundamental da aula em que fizeram pares e realizavam 

passe de peito entre si, após algumas repetições, agrupavam-se 4 a 4, pousavam uma bola 

e realizavam passe de peito porém passavam a correr para a fila em que passaram a bola. 

No exercício a seguir os alunos agrupavam-se em 7/8 alunos e formavam um triângulo onde 

cada extremidade tinha 2/3 alunos, estes passavam para um dos lados e tinham que correr 

para a fila do lado oposto à que passaram. 

No último exercício de passe os alunos formavam um retângulo, em que havia cones nas 

extremidades e cones nos meios de cada linha. Os alunos tinham que realizar passe de peito 

para a esquerda e quem estivesse nas extremidades corria na diagonal quem estava nos 

meios corria em frente. Ao meu sinal eles mudavam a direção da bola e trocavam de posições. 

Os alunos estavam empenhados, e adotaram um espirito de entreajuda entre eles quando 

alguém, por ventura, se enganava. Davam incentivo uns aos outros e o exercício rendeu. 

Para finalizar a aula realizei jogo 3x3 e 5x5. No jogo 3x3 fiz equipas e os alunos que ficavam 

de fora trabalhavam a condição física. No jogo 5x5, desta vez tentei explicar com mais calma 

até que os alunos percebessem e o jogo começou a correr melhor e já não se confundiam 

nas trocas de equipas. 

Ao longo da aula fui dando conta que a aula poderia ter mais conteúdos (no caso o passe de 

peito), pois este facto provocou algum desinteresse e desinvestimento na tarefa por parte dos 

alunos, tornando o seu rendimento menor, o que torna o objetivo do exercício aquém do que 

se pretenderia. Os alunos estavam mais motivados nos últimos dois exercícios em que tinham 

que interagir mais com a turma. 

Num modo geral a aula poderia ser mais motivadora mas correu dentro do planeado sem que 

houvesse distúrbios. Provavelmente deveria tê-los incentivado mais, e optado por exercícios 

mais dinâmicos. 

Docente: José Carlos Cruz 

Discente: Bruna Carvalho  


