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RESUMO 

 

 O presente documento está inserido na Unidade Curricular Estágio, 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. É apresentado como um requisito para 

finalizar este ciclo de ensinos e tem como objetivo realizar uma apreciação critica e reflexiva 

do trabalho efetuado ao longo do ano letivo.  

 O estágio pedagógico foi realizado na Escola Secundária de São Pedro do Sul, 

situada em São Pedro do Sul, com a supervisão do Professor Orientador Manuel Gomes e pela 

Supervisora da Universidade Isabel Gomes. 

 O relatório contempla seis partes fundamentais, sendo que no capítulo inicial é 

abordado o enquadramento bibliográfico e as expetativas iniciais em relação ao estágio.  

 No segundo capítulo refere o enquadramento da prática de ensino, onde se 

encontra a caracterização do meio, da escola e espaços/recursos para Educação Física, de forma 

a compreender as condições onde decorrer o estágio pedagógico. 

 O terceiro capítulo aborda as tarefas a realizar no estágio pedagógico, descrito 

de forma sucinta e de fácil identificação 

 Como capítulo mais extenso, o quarto capítulo apresenta as diferentes tarefas de 

aprendizagem, abordando temas como o Planeamento Anual, as Unidades Didáticas de forma 

descritiva, os Planos de Aula e a Avaliação. Este capítulo aborda também prática de ensino 

supervisionada, referenciando autonomamente a prática pedagógica e as técnicas de 

intervenção pedagógica. 

 O quinto capítulo indica-nos as tarefas de relação escola meio realizadas ao 

longo do ano letivo, descrevendo o estudo de turma realizado para planeamento das tarefas a 

realizar.  

 Para finalizar, o sexto capítulo indica-nos as conclusões retiradas ao longo da 

realização deste relatório. 

Palavras Chave: Estágio Pedagógico; Educação Física; Supervisão Pedagógica; 

Prática Reflexiva 
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INTRODUÇÃO 

 

O presente relatório de estágio insere-se no âmbito da unidade curricular Estágio 

Pedagógico, do 2º ano do Mestrado em Ensino de Educação Física nos ensinos Básico e 

Secundário, da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro. 

O estágio pedagógico, que representa a última fase da formação como docentes, 

realizou-se na Escola Secundária de São Pedro do Sul, situada em São Pedro do Sul, teve início 

a 1 de setembro de 2017 e terminou no dia 29 de junho de 2018. A passagem por este momento 

é definido por Pacheco (cit. por Lima et al,2014) como “uma descontinuidade tripartida da 

instituição de formação para a escola, de aluno para professor, da teoria para a prática, 

destacando-se como fortes e marcantes fatores de socialização o contexto prático em que se 

passa a atuar”. 

Relativamente à parte prática do estágio, este foi supervisionado a Professora Doutora 

Isabel Gomes e como professor orientador o Professor Manuel Gomes. Fiquei responsável pelas 

turmas do 9ºF e do 10ºB com o intuito de poder lecionar diferentes ciclos de ensino, durante 

todo o ano letivo.  

Esta etapa foi importante para colocar em prova todos os conhecimentos, métodos e 

estratégias que foram adquiridas ao longo da formação académica, tornando se um momento 

marcante e crucial na formação profissional. Segundo Onofre (2002), a construção do 

conhecimento do professor encontra-se dependente da possibilidade de o ir testando em 

contexto real. 

Este relatório expõe todas as tarefas ensino-aprendizagem que foram realizadas, 

descrevendo a importância e pertinência de cada uma delas. Apresenta as expetativas para o 

estágio e as estratégias utilizadas ao longo do mesmo.  

No final é apresentada uma reflexão critica sobre o meu desempenho ao longo do ano, 

refletindo sobre as opções positivas e negativas. 
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ENQUADRAMENTO BIOGRÁFICO 

 

1. Enquadramento Pessoal 

Desde muito jovem que a prática do desporto esteve presente na minha vida, sendo um 

fator importante para o meu desenvolvimento pessoal. Ao longo dos anos consegui me 

aperceber como é simples libertarmo-nos das nossas ansiedades e ser os mais honestos possíveis 

durante a prática desportiva e os contextos que a envolvem.  

Foi através desses momentos de honestidade que consegui ajudar a ultrapassar algumas 

dificuldades a colegas que vinham de alguns contextos mais desfavoráveis, mesmo tendo pouca 

influência naquela realidade, pois era apenas mais um atleta.  

Em 2013 surge a possibilidade de estudar Ciências do Desporto, na Universidade de 

Trás-os-Montes e Alto Douro e o objetivo ficou rapidamente definido, realizar Mestrado em 

Ensino da Educação Física nos Ensinos Básico e Secundário.  

Este objetivo fixou-se, pois, permite estar mais perto dos jovens, em momentos como 

os descritos acima, mas com um fator de influência superior ao de outrora.  

Ao longo de todo o percurso a forma de estar na sociedade e a forma de comunicar 

sofreram enormes alterações, conseguindo perceber pelo comportamento e postura do 

aluno/atleta a forma como o abordar e como relacionar vários temos consoante o necessário.  

A empatia sentida pela minha terra natal fez com que quisesse voltar para fazer o Estágio 

Pedagógico na Escola Secundária de São Pedro do Sul, estando agora na posição privilegiada 

para poder ajudar os alunos que necessitem, alargando horizontes e demonstrando que é 

possível ultrapassar até as maiores dificuldades. 

Este processo permitiu obter uma diversidade de contextos com os quais eu não 

suspeitava serem possíveis existir, mas todos eles tiveram uma função formativa, quer na 

relação professor-aluno como na relação aluno-professor, estando neste momento mais 

preparado para intervir num maior número de situações.   
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2. Expetativas iniciais em relação ao estágio pedagógico 

Antes de iniciar o Estágio Pedagógico já estava enquadrado com a realidade de lecionar 

em contexto desportivo, o que permite desde logo já conhecer estratégias e métodos para a parte 

prática do Estágio Pedagógico. 

A motivação de atuar em contexto escolar era enorme, seguida pelo desafio que seria 

compreender o funcionamento da escola e atuar como professor, num momento em que todos 

os conhecimentos e estratégias observados e aplicados seriam a base para ser um melhor 

professor no futuro.  

Como único estagiário nesta escola, considerei a possibilidade de lecionar numa turma 

de ensino básico e uma turma de ensino secundário, sob a orientação do professor responsável.  

Conseguir organizar as unidades didáticas em função das inúmeras variáveis, desde o 

plano anual de atividades à rotação dos espaços, sempre foi encarado como uma tarefa difícil, 

pois todo o ano de trabalho estaria pendente dessa organização inicial e seria o início para a 

especificação dos temas a abordar em cada aula. 

Manter uma relação interpessoal saudável foi dos aspetos aos quais dediquei mais 

atenção, mantendo um bom ambiente com todos os professores, funcionários e alunos presentes 

no meio escolar.  

No final do Estágio Pedagógico o objetivo e sentir excelência no trabalho desenvolvido 

através da influência nos alunos para uma prática desportiva responsável e saudável, ficando a 

conhecer as bases dos mais variados desportos permitindo explorar o desporto com que mais se 

identificam. A evolução física dos alunos deve ser acompanhada pelo envolvimento na 

disciplina, com os próprios alunos a definirem os seus objetivos quanto a este tema.  
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ENQUADRAMENTO DA PRÁTICA DE ENSINO SUPERVISIONADA 

 

Neste tópico irá ser caracterizado o meio, a escola e os espaços destinados à prática de 

educação física. Esta caracterização será realizada do mais abrangente para o mais específico, 

tentando demonstrar a realidade na qual a escola está inserida, explorando a escola e os seus 

espaços. 

 

1. Caracterização do meio 

A PES foi realizada em São Pedro do Sul, uma cidade capital de concelho, pertencente 

ao distrito de Viseu. Esta cidade está inserida na região da Beira Alta, tal como demonstrado 

nas figuras abaixo, ficando situada no vale formado pela Serra da Arada, da Gralheira e pela 

Serra de São Macário. 

 

 

Esta cidade, tal como indicado no mapa acima, encontra-se na zona Centro Norte do 

país e a cidade mais próxima é Viseu, situada a 30 km. Graças à sua localização geográfica, 

São Pedro do Sul consegue ficar relativamente perto dos grandes centros, estando a cerca de 

Figura 2Mapa Portugal por distritos Figura 1Mapa de Portugal por regiões 
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70Km de Aveiro, a 110Km do Porto e a 130Km de Vilar Formoso (fronteira mais próxima com 

Espanha).  

São Pedro do Sul exibe várias bandeiras convidativas com o intuito de promover o 

turismo, este que é dos principais fatores socioeconómicos nesta área.  A principal atração são 

as Termas de São Pedro do Sul, construídas inicialmente pelos Romanos e reconstruídas a 

mando de D. Afonso Henriques (ruínas atualmente classificadas como Monumento Nacional). 

Em 1894 foram construídas novas instalações termais para permitir preservar as ruínas acima 

mencionadas e retirando o máximo benefício da água sulfúrea que brota a 68,7ºC, 

terapeuticamente indicada para medicina física e de reabilitação e para doenças do foro das vias 

respiratórias.  

Como forma de contrastar com a urbanização da cidade de São Pedro do Sul e respetivas 

termas, este concelho possui também vastas áreas rurais, inseridas nas montanhas que rodeiam 

a cidade, contando com um monumento nacional e uma extensa lista de imoveis de interesse 

publico.  

Explorando a Serra do São Macário conseguimos encontrar 4 aldeias centenárias e 

típicas desta região, (Pena, Fujaco, Covas do Monte e Covas do Rio). Todo este maciço 

montanhoso é conhecido como Monte Magaio e está envolto em bastantes tradições, rituais, 

mitos e lendas, que despertam a atenção dos turistas que as visitam.  

 

 

Explorando as áreas verdes envolventes, conseguimos encontrar vales verdejantes 

contrastantes com paisagens e declives agrestes, permitindo observar movimentos tectónicos 

Figura 3 Serra da Freita Figura 4 Serra da Gralheira 
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que definiriam a superfície desta zona. Banhadas pelo rio Vouga, Sul ou Paiva, conseguimos 

encontrar lagos e margens fantásticas envolvidas pela natureza da floresta.  

São Pedro do Sul, face às suas características urbanas, mas com envolvimento rural, 

permite desenvolver vários desportos de montanha, mais radicais, ou desenvolver atividades 

que desenvolvam a dinâmica de grupo, explorando espaços onde a natureza é o principal 

interveniente. Os seus rios permitem ainda atividades de água, quer seja em ambiente mais 

controlado ou através de atividades mais radicais como o rafting, realizado no rio Paiva.  

Gastronomicamente esta zona apresenta-se como todo o seu envolvimento, repleto de 

lendas e tradições, apresentando a quem visita São Pedro do Sul uma série de pratos típicos à 

base da carne de vitela produzida nesta região, sendo acompanhados por produtos agrícolas 

produzidos localmente, como frutas e legumes. A doçaria regional é também um destaque do 

concelho de São Pedro do Sul, com inúmeros doces regionais à disposição de quem visita.  

Relativamente à demografia, em 2011, segundo Carvalho, São Pedro do Sul tinha cerca 

de 17000 habitantes, o que representa uma diminuição de cerca de 10,5% tendo em conta os 

valores referentes a 2001, apresentados nos “Census” realizados nesse mesmo ano.  

 

2. Caracterização da Escola 

 

A ESSPS é situada na Avenida Doutor Sá Carneiro, no centro de São Pedro do Sul e foi 

inaugurada pelo Dr. Pinto Balsemão a 14 de novembro de 1982. Esta escola é a escola-sede do 

Agrupamento de Escolas de São Pedro do Sul, que é composto pelas escolas de Figueiredo de 

Alva, Ladreda, Oliveira de Sul, Pindelo dos Milagres, Pinho, São Félix e Vila Maior (Jardim 

de Infância e 1º Ciclo) e de São Pedro do Sul (Jardim de Infância e 1º Ciclo/2º Ciclo / 3º Ciclo 

e Secundário). 

A escola onde o estágio foi realizado oferece aos seus alunos dois níveis de ensino, o 3º 

Ciclo (8º e 9º) e o secundário (10º, 11º, 12º), permitindo ainda uma vasta oferta formativa, com 

as opções no ensino secundário geral a serem: Ciências e Tecnologias; Línguas e Humanidades; 

Ciências Socioeconómicas. No ensino secundário profissional esta escola disponibiliza as 

seguintes áreas: Eletrónica Automação e Comando; Gestão e Programação de Sistemas 

Informáticos; Comercial; entre outros.  
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Esta escola ocupa a posição 168 do ranking de escolas de Portugal ao nível do ensino 

secundário, num total de 626 escola avaliadas. Nesta instituição, e segundo dados de 2015/2016, 

a taxa de sucesso em resultados escolares varia entre os 99% e os 90% entre o 8º e o 10º ano, 

não existindo dados referentes ao 11º e 12º anos por falta dos resultados dos exames nacionais.  

Esta escola tem por hábito a presença regular nos campeonatos nacionais do desporto 

escolar, já tendo conseguido obter várias classificações de destaque nas Atividades Rítmicas e 

Expressivas, em Minitrampolins e Atletismo.  

 

 

Figura 5 - Distribuição dos alunos por freguesias 

 

Atualmente a escola conta com 607 alunos inscritos entre o 8º e o 12º ano, estando os 

locais de residência distribuídos como apresentado na figura acima. A freguesia de São Pedro 

do Sul, Várzea e Baiões, onde está inserida a escola, é onde a maior parte dos alunos reside 
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(cerca de 52,71%). As freguesias que fazem fronteira com a acima mencionada têm 

aproximadamente 5% de alunos, valor esse que diminui à medida que nos afastamos da escola.  

Atualmente os alunos que não residem no concelho da escola são apenas 2,45% 

(correspondente a 16 alunos). 

A direção desta escola é composta por um Diretor, um Subdiretor e três Adjuntos da 

Direção), que em colaboração com o Conselho Geral e o Conselho Pedagógico se encarregam 

do normal funcionamento da escola.  

 

 

Esta escola é composta por 3 blocos com salas de aula (A, B, C), estando distribuídos 

os laboratórios e salas de aula no bloco B. A biblioteca e o auditório, com bastante suporte 

físico (livros, revistas…) para dar resposta às necessidades dos alunos e equipados com material 

informático em perfeito funcionamento para qualquer pesquisa ou apresentação, ficam situadas 

no bloco A, juntamente com salas de aula frequentemente utilizadas por alunos do 3º Ciclo. O 

bloco C é onde se encontram as salas preparadas para as disciplinas relacionadas com artes e 

tecnologias, estando equipado com os materiais necessários para a lecionar o ensino secundário 

profissional.  

Figura 6 Foto Aérea da Esc. Sec. São Pedro do Sul 



9 

 

 

 

Numa posição central da escola encontramos o polivalente, que é uma zona comum a 

toda a comunidade escolar. Neste espaço está inserida a Secretaria e a Direção da Escola, a Sala 

de Professores equipada com material informático para ajudar quaisquer necessidades dos 

professores, o refeitório, a papelaria, o bar, a reprografia, os serviços de ação social escolar e 

os gabinetes para atendimento dos diretores de turma aos pais. Este espaço está também 

equipado com um palco, utilizado regularmente como uma zona com mesa de ténis de mesa, 

mas que é importante para atividades como saraus, festivais e apresentações. O espaço em frente 

a este palco está equipado com mesas e cadeiras destinadas à utilização dos alunos durante os 

seus tempos livres.  

Esta escola está também equipada com um pavilhão gimnodesportivo, devidamente 

equipado com material para a prática de educação física.  

A comunidade educativa da Escola Secundária de São Pedro do Sul demonstra também 

uma grande preocupação em fornecer aos alunos atividades extracurriculares de envolvimento 

com o meio, permitindo-lhes explorar as atividades em que se sintam mais a vontade, o que 

contribuirá para o desenvolvimento das capacidades e do gosto por alguma matéria em 

específico. Desta forma a escola apresentou as seguintes possibilidades: 

 Projeto Eco-Escolas – através do Clube de Ciências e do Ambiente 

 Projeto Ser+ 

 Projeto Desporto Escolar – Tag Rugby, Golf, Natação, Trampolins e Atividade Rítmicas 

e Desportivas. 

 Jornal da Escola – “O Jornal” 

Figura 7 Polivalente da Esc. Sec. São Pedro do Sul 
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 Clube de Teatro 

 Competições Nacionais de Ciência – EQUAMat / Mat12 / Gvida / Bio12 

 Projeto Ler + mar 

 Festival da Canção 

São estas algumas das opções mais frequentes nesta escola, sendo que ao longo do ano 

vão sendo atribuídas atividades ao longo das semanas, mantendo sempre o envolvimento da 

escola com os alunos e com a comunidade.  
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3. Caracterização dos espaços/recursos de educação física 

 

Esta escola detém múltiplos espaços para a prática de educação física, estando dotada 

de um pavilhão gimnodesportivo preparado para a prática de várias modalidades e com 

capacidade para mais que uma turma por tempo de aula.  

 

 

Figura 9- Pavilhão Gimnodesportivo 

 

O pavilhão gimnodesportivo acima exposto esta equipado permanentemente com 4 

tabelas de basquetebol (formando 2 campos não regulamentares), duas balizas para jogos 

coletivos (futsal, andebol) e uma parede de escalada com 2 pistas. Este espaço é divisível em 3, 

permitindo dessa forma a permanência de mais alunos em condições climatéricas adversas.  

O espaço exterior é composto por 1 campo em alcatrão com dimensões semelhantes às 

do pavilhão, onde pode ser lecionado futebol e andebol, um campo de futebol de 7 e um campo 

de basquetebol em alcatrão. A envolver o campo de basquetebol e o campo de futebol de 7 

existe uma pista de atletismo com 5 pistas individuais, duas caixas de areia e uma zona 

devidamente marcada para provas de velocidade no atletismo.  

Para lecionar as unidades didáticas a escola está equipada com bastante material e muito 

diversificado, desde bolas e material necessário para os jogos coletivos, barreiras e sinalizadores 

para a prática de desportos individuais ao ar livre, colchões de queda, minitrampolins, 

trampolins Reuter entre outros para o ensino da ginástica, raquetes (badminton) e o 

equipamento para orientação(balizas, mapas, bússolas, etc.) para as atividades extra 

Figura 8 Espaço Exterior para EF 
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curriculares, material este geralmente em bom estado graças ao cuidado permanente de 

professores e auxiliares desta instituição.  

 

4. Caraterização das turmas 

Para que o processo ensino-aprendizagem possa ter sucesso é importante o docente 

possuir dados relativos aos seus alunos com o intuito de realizar uma ligeira caracterização e 

observar o nível desportivo inicial dos mesmos.  

A importância desta avaliação inicial é reforçada por Fialho e Fernandes(2011), que nos 

indica que “para além de procurar situar os alunos no nível mais adaptado ao seu 

desenvolvimento, a Avaliação Inicial também deveria ser utilizada para identificar, em cada 

turma, os alunos com mais e com menos capacidades em cada uma das matérias para melhor 

se poder organizar o trabalho pedagógico com os diferentes grupos.” 

Foram atribuídas duas turmas ao PE, uma de cada nível de ensino, sendo que no ensino 

básico a turma foi o 9ºF e no ensino secundário foi o 10ºB. Foi decidido desde o início que seria 

o estagiário a liderar o processo desde a primeira sessão.  

Relativamente à turma do 9ºF, esta era composta por treze alunos, dos quais oito eram 

do sexo masculino e cinco do sexo feminino com idades compreendidas entre os. A média de 

idades nesta turma era 14 anos. 

A turma apresenta já se encontra com esta constituição desde o 7º ano, e apresenta três 

alunos com NEE, justificando o número reduzido de alunos, no entanto nenhum caso afeta a 

prática de atividade física dos mesmos.  

 Nesta turma foram identificadas situações de distúrbios do bom funcionamento da aula 

e de falta de motivação para a prática desportiva, o que levava à incompreensão de inúmeras 

tarefas e limitava o sucesso da turma.  

 Relativamente ao domínio psicomotor, ambas as turmas foram sujeitas a uma avaliação 

de diagnostico através do programa escolar Fitescola, onde realizaram os testes de índice de 

massa corporal, massa gorda, perímetro da cintura, vaivéns, flexões de braços, impulsão 

horizontal, impulsão vertical, flexibilidade de membros inferiores e flexibilidade de ombros.  
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 Em resultado dos testes acima mencionados, no teste de índice de massa corporal apenas 

os alunos 3, 8, 11 e 12 não corresponderam ao valor de corte, que se situava em os 15,53 e 23,4 

Kg/m2 . No que diz respeito à massa gorda, os alunos 3, 4, 7, 11 e 14 não conseguiram apresentar 

um valor abaixo ao recomendado. Neste caso específico não se apresenta valor de corte pois 

este é específico para cada aluno. Este aspeto tornou-se preocupante uma vez que os valores 

foram piores na média da turma que na média nacional.  

 Relativamente ao perímetro da cintura todos os alunos conseguiram apresentar valores 

abaixo dos valores de corte, levando a turma a ter uma média de 100% de aprovação, superior 

à média nacional.  

 Para avaliar a aptidão aeróbia foi realizada a prova de vai vem, onde os alunos 4, 7 e 11 

não conseguirem atingir os valores mínimos, no entanto o aluno número 4 ficou apenas a 1 

percurso de atingir esse patamar. O valor de aprovação da turma é semelhante ao valor médio 

nacional.  

 Relativamente à prova de abdominais, apenas os alunos número 1, 4 ,5 e 10 não 

conseguiram obter o número mínimo de repetições, no entanto destes quatro alunos, dois 

ficaram a três repetições ou menos de atingir os seus valores de corte. Nas flexões de braços, 

prova muito à abordada anteriormente, encontrou-se uma das situações mais preocupantes, com 

apenas os alunos número 3, 6, 7 e 12 a conseguirem atingir o número de repetições 

recomendado.  

 Na prova de impulsão horizontal os alunos número 2, 7, 8, 10 e 11 apresentaram 

dificuldades, não conseguindo atingir os valores mínimos expectáveis. A prova de impulsão 

vertical revelou melhores resultados, com apenas os alunos número 7, 10 e 11 a não 

conseguirem alcançar os valores definidos.  

 A situação que apresenta maiores dificuldades é a flexibilidade dos membros inferiores, 

onde apenas os alunos número 3, 5, 9 e 13 a conseguirem alcançar os valores de corte. No 

entanto essa situação não ocorre na flexibilidade de braços, onde apenas o aluno número 13 não 

conseguiu concretizar a prova com sucesso.  

 Para alem do 9ºF (ensino básico- 3º ciclo), e em simultâneo ao longo de todo o ano 

letivo, a prática de ensino supervisionada foi também desenvolvida no 10ºB, uma turma 

referente ao ensino secundário, na vertente ciências e tecnologias.  
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 Esta turma é composta por 28 alunos, 16 do sexo masculino e 12 do sexo feminino, com 

idades compreendidas entre os 14 e os 15 anos. Esta turma não apresenta nenhum aluno com 

NEE, nem nenhum aluno repetente. É composta na sua grande maioria de alunos vindos desta 

escola, mas de turmas diferentes.  

 Para avaliar o domínio psicomotor inicial, também foi aplicado o programa escolar 

Fitescola, onde realizaram os testes de índice de massa corporal, massa gorda, perímetro da 

cintura, vaivéns, flexões de braços, impulsão horizontal, impulsão vertical, flexibilidade de 

membros inferiores e flexibilidade de ombros.  

De acordo com os dados recolhidos nos testes realizados ao abrigo do programa fitescola 

podemos concluir que 21 alunos se encontram dentro da zona saudável para os valores de IMC. 

No sentido oposto, os alunos número 6, 7, 18, 21 e 25 apresentaram valores superiores aos 

balizados, enquanto que o aluno número 2 apresentou um resultado inferior ao mínimo 

expectável. Relativamente ao índice de massa gorda, os alunos número 6, 7, 14, 18, 21, 25 e 26 

apresentaram valores acima dos recomendados pelo programa.  

Os dados obtidos através da medição do perímetro da cintura revelaram que apenas os 

alunos número 7 e 18 apresentavam valores superiores aos recomendados. Com estes resultados 

a turma apresenta 93% de alunos em zona saudável, resultado superior à média nacional(86%). 

Situação semelhante é encontrada na prova de aptidão aeróbia, com os mesmos alunos referidos 

acima a não conseguirem atingir novamente os valores de corte.  

Na prova de abdominais apenas o aluno número 7 não conseguiu atingir o número de 

repetições pretendidas, o que representa 96% da turma em zona saudável, novamente acima da 

média nacional (83%).  

As flexões de braços foi a prova em que se encontraram mais dificuldades, com os 

alunos número 4, 9, 10, 13, 15, 17, 23 a não conseguirem realizar o número de repetições 

mínimo para entrar na zona saudável.  

Na prova de impulsão horizontal os alunos número 7, 9, 19 e 26 não conseguiram atingir 

os valores de corte, resultados que nos indicam que a turma tem 85% dos alunos em zona 

saudável. Esta situações repete-se na impulsão vertical, com os alunos número 7, 9, 15, 18 e 19 

a não conseguirem ultrapassar os valores de corte.  
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Outro aspeto preocupante com o qual o estagiário se deparou ao longo do programa 

fitescola foi a flexibilidade dos membros inferiores, com apenas 37% dos alunos presentes na 

zona saudável, sendo eles os alunos número 5, 6, 15, 18, 20, 21, 24,25 e 26. Na prova de 

flexibilidade de ombros apenas o aluno numero 10 não conseguiu ter sucesso, no entanto apenas 

falhou a prova num dos braços.  

Tendo em conta os resultados iniciais foi possível prever o nível de desempenho 

psicomotor, funcionando como uma ajuda indispensável em todo o planeamento anual. Mais 

especificamente a turma do 9ºF encontra-se com muitas limitações em quase todos os aspetos 

da bateria de testes fitescola, o que significará uma dificuldade acrescida na realização das ações 

que irão ser pedidas, prevendo um maior dispêndio de tempo para melhorar aspetos básicos da 

locomoção. O contrário acontece na turma do 10ºB, com os alunos a superarem na larga maioria 

os testes com sucesso, observando apenas dois alunos que sobressaíram pela negativa ao longo 

de toda a bateria de testes, que deverão ser integrados e motivados por uma turma fisicamente 

mais apta.  

 

 

  



16 

 

TAREFAS A REALIZAR NO ESTÁGIO PEDAGÓGICO 

Como preparação da PES realizou-se uma reunião entre os alunos estagiários, os 

professores responsáveis da UTAD e o professor orientador da escola, que tinha como 

objetivo definir e apresentar os objetivos do estágio e as tarefas a ser cumpridas ao longo 

do mesmo. 

Todas as tarefas são definidas com o objetivo de orientar o PE para a parte prática 

da PES, de forma a que possa realizar as tarefas de forma independente e consciente, tendo 

em conta as especificidades da disciplina de EF.   

As tarefas estão descriminadas no documento orientador, Supervisão Pedagógica 

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

Educação Física, cujo autor é a Professora Doutora Ágata Marquês Aranha, que serão 

expostas abaixo: 

 Atividades de Ensino Aprendizagem 

o Unidades Didáticas 

o Planos de Aula 

o Prática Pedagógica Supervisionada 

 Atividades de Relação Escola-Meio 

o Estudo de Turma 

o Desporto Escolar 

 Dossier Individual (entregue à Supervisora da Universidade) 

 Atitude do Estagiário (Avaliado pelo Professor Orientador) 

 Perfil Global do Estagiário (Avaliado pelo Professor Orientador) 

Como sendo o único estagiário nesta escola, o PO permitiu o planeamento e a divisão 

das unidades didáticas ao longo do ano, sobre a sua supervisão, de forma a ter uma primeira 

organização sobre tudo o que iria fazer durante o ano letivo. Este aspeto é importante pois 

permite-nos ter consciência das variáveis como espaço e tempo, entre outras, e as necessidades 

que temos em manter uma alternativa para nos adaptarmos devido a uma das variáveis acima 

referidas.  
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1. Tarefas Ensino-Aprendizagem  

Tal como afirma Carvalho (1994), o processo ensino-aprendizagem deve ser 

organizado de forma a aproveitar ao máximo as potencialidades de cada um, garantindo a 

todos a possibilidade de ultrapassarem as suas dificuldades e adquirirem as competências 

essenciais. Para Mahoney (2005) este processo deve ser analisado como uma unidade, pois 

ambos são consequência direta do outro e um dos fatores determinantes é a relação 

professor-aluno.  

Segundo Freitas et. al. (2016), para que haja produção de conhecimento é necessário 

compreender que o ato de ensinar requer uma postura pedagógica dialética, pois a relação 

existente entre o saber do professor e o saber do aluno é um fator essencial para a evolução 

do processo ensino-aprendizagem. 

Através de uma análise realizada por Kubo e Botomé (2001), “ensinar” é um verbo 

que refere a categoria de comportamentos que caracterizam o que um professor faz, sendo 

nesse sentido passível de analise comportamental. Esta análise comportamental será o alvo 

da avaliação na parte prática do estágio pedagógico, contudo este comportamento deve ser 

sustentado através de tarefas preparatórias para o que será a ação de lecionar e, 

consequentemente, ensinar.  

A relação entre as várias tarefas de ensino-aprendizagem a que o PE foi sujeito 

desempenha um papel importante no que será a qualidade da transmissão de conhecimentos 

e dessa forma melhorar a eficácia do que o professor transmite e o aluno aprende.  

Será apresentado as diferentes tarefas realizadas pelo PE, compreendendo as 

estratégias e os métodos utilizados na procura do sucesso ao longo de todo o ano letivo, 

analisando a distribuição das tarefas e as suas dificuldades sentidas. 

A melhor forma de compreender o que é o planeamento anual para determinada 

turma é perceber o sentido da palavra planeamento. Então Libâneo (cit por Sayão e Muniz, 

2004) define planeamento como uma atividade de reflexão acerca das nossas opções e 

ações; pois se não pensarmos atentamente sobre o rumo que devemos dar ao nosso trabalho, 

ficaremos entregues aos rumos estabelecidos pelos interesses dominantes na sociedade. 
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A definição acima apresentada apresenta uma ideia de planeamento que facilmente 

se aplicaria no contexto escolar, no entanto Scarpato (2007, cit por Resende e Lobo,2016) 

define o planeamento anual/curricular como a apresentação de como será a distribuição dos 

conteúdos e o processo avaliativo. Procura-se então um documento gráfico e de rápida 

interpretação, mantendo a perceção que a qualquer momento é necessário adaptar, tendo 

em conta determinadas circunstâncias externas ao ensino.  

Figura 10Planeamento Anual 
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Para a turma do ensino secundário foi desenvolvido um planeamento anual, 

apresentado acima, onde facilmente se identifica as atividades a abordar ao longo de todas 

as aulas do ano letivo.  

No entanto, este documento deve ser construído segundo as normas estabelecidas 

pelo GEF, apresentadas em anexo, e tendo em conta as atividades a realizar ao longo do ano 

pelo GEF.  

Para iniciar este documento é necessário conseguir perceber como funciona a 

rotação de espaços, para conseguir adaptar dessa forma as atividades a lecionar. Nesta 

escola a rotação é feita de 3 em 3 semanas, com a rotação a realizar-se da seguinte forma: 

 P1 (espaço destinado a ginástica, escalada e salto em altura) 

 E1 (Campo pelado exterior) 

 P2 (espaço interior com prevalência para coletivos) 

 E2 (campo exterior com prevalência andebol e futebol de 5) 

 E3 (campo exterior com prevalência para basquetebol e voleibol) 

É importante relembrar que, tal como exposto acima, a escola possui outros espaços 

dedicados à prática de EF que permitem que seja lecionada uma aula de outra modalidade 

quando estamos alocados ao espaço E1 (por exemplo).  

Quando o espaço atribuído é interior é necessário ter em atenção as condições 

meteorológicas, pois se adversas será necessário ceder espaço a outras turmas e deve-se estar 

já preparado para um espaço reduzido ou uma atividade inter-turmas.  

Nesta PES o espaço inicial atribuído à turma do PE foi o E1, sendo esse um dos 

principais influenciadores de todo este planeamento.  

Para este caso específico foi ainda importante ter em conta as seguintes atividades: 

 Corta Mato (Final do 1º Período) 

 Mega-Escola (Durante o 2º Período) 

 Sarau de Final de Ano (Final do 3º Período) 

Ficou então definido que: durante o 1º Período seria abordado: 

 Futebol (E1) 

 Voleibol (P2) 

 Orientação (E2) 
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 Andebol, Introdução (E2) 

 Basquetebol, Introdução (E3) 

Durante o 2º Período: 

 Ginástica Solo (P1) 

 Ginástica Aparelhos (P1 e P2) 

 Atletismo (E1) 

 Badminton (P2) 

 Andebol, Continuação (E2) 

Durante o 3º Período: 

 Andebol, Continuação(E2) 

 Basquetebol, Continuação (E3) 

 Ginástica Acrobática (P1) 

 Atividades Rítmicas e Expressivas (P1) 

Esta foi a opção considerada mais benéfica para a turma em questão e para o GEF, pois 

desta forma os alunos estão orientados para as atividades que o grupo realiza. No 1º Período os 

jogos coletivos e a orientação preparam a capacidade aeróbia para que o aluno se sinta motivado 

a participar no Corta Mato Escolar. No 2º período o atletismo reforça a preparação para as 

provas que se realizam no Mega-Escola, dando a conhecer a modalidade e permitindo que os 

alunos superem as dificuldades tendo o objetivo de participar na prova escolar. No 3º Período 

a abordagem da Ginástica Acrobática e das Atividades Rítmicas e Expressivas cria o 

envolvimento para o que será o Sarau de Final de Ano, ficando mais propício dessa forma a 

apresentação de “trabalhos” /coreografias merecedoras da participação no evento.  

 

2. Unidades Didáticas 

A UD é definida, segundo Pais (2010), como uma fase da conceção do processo ensino-

aprendizagem, onde se planeia a metodologia e as estratégias a aplicar para a transmissão de 

conteúdos de determinada modalidade, relacionando esses mesmos conteúdos com a 

disponibilidade temporal para a sua transmissão. Gomes (2013) aprofunda mais este conceito, 

definindo-o como um processo de vivência, reflexão, ação e interpretação sobre a prática de 

lecionar.  
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Blosse (2002) desvincula-se da utilização da UD como um formulário, que seria 

utilizado para a avaliação do professor, ou de um planeamento mental impossível de avaliar, 

demonstrando a necessidade do professor realizar esta fase do planeamento com o objetivo de 

criar um compromisso do professor com a sua ação educativa, tornando-a critica e reflexiva, e 

permitindo a concretização de objetivos já definidos pela escola.   

As UD’s são referentes a uma modalidade apenas, ao contrário do apresentado para o 

planeamento anual. Este documento é extremamente importante pois rapidamente conseguimos 

perceber a qual contexto será sujeito e que conteúdos ficaram definidos para abordar naquele 

momento, facilitando e orientando a tarefa pedagógica do professor, que o deve ter sempre 

presente caso seja necessário realizar alguma adaptação. 

Este documento, necessita de uma interpretação mais aprofundada tendo em conta a 

quantidade de informações aí apresentadas, o que não permite uma apresentação gráfica e a 

simplicidade que isso transmite.  

Relativamente à construção das UD é importante realçar a realização de dezoito UD’S 

ao longo de PES, nove do ensino básico e nove do ensino secundário. O documento base foi 

um exemplar abordado e cedido durante o 1º ano do mestrado, nas unidades curriculares de 

“Didática” e de “Teoria Gestão Curricular”.  

Um documento de apoio com a importância da UD obedece a uma estrutura lógica e 

continua, que irá ser apresentada abaixo: 

 

Um dos aspetos mais relevantes para se obter o sucesso numa UD é conhecer a 

população alvo para quem irá ser transmitido o conteúdo. Apesar de parecer pouca informação, 

dando referencia à turma em questão e distinguindo apenas os alunos do sexo masculino e do 

Figura 11 População Alvo U.D. 
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sexo feminino, esta informação é essencial para compreender a estruturação da aula, permitindo 

a divisão prévia dos alunos em grupos/estações sem que tenha de abdicar desse tempo durante 

a aula.  

 

Caracterizar os recursos que temos à nossa disposição é outro dos aspetos que a 

realização da Unidade Didática trás no momento de realizar o plano de aula. Neste espaço é 

necessário expor desde logo as aulas destinadas a esta modalidade (já referidas acima no 

planeamento anual e sugeridas pelo GEF) e o intervalo de tempo em que esta modalidade irá 

ser abordada, pois, consoante a distribuição das aulas seja num período mais concentrado ou 

mais disperso, serão abordados mais ou menos conteúdos. Compreender o espaço físico e o 

material disponível para o desenrolar das UD’s é outro item que nos permite começar as 

delinear as referidas estratégias e a impulsionar o processo. Os recursos humanos surgem para 

as necessidades de qualquer apoio que sejam necessários fornecer ao professor.  

 

 

Figura 12 Caracterização dos Recursos 

Figura 13 Definição de Objetivos 
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A definição de objetivos é realizada após conhecer todos os itens anteriores, pois após 

conhecer todas as variáveis acima descritas, conseguimos adequar da melhor forma os 

conteúdos referidos no programa curricular de educação física, disponibilizado pelo ministério. 

É importante destacar que não só o domínio psicomotor faz parte da definição de objetivos, mas 

também os domínios socio-afetivos e cognitivos entram neste processo, porém com um caracter 

mais abstrato.  

 

 

Para finalizar uma observação mais abrangente, é preciso ter presente os critérios, 

parâmetros e ponderações de avaliação. Estes valores foram definidos em reunião de GEF e 

transversais a toda a escola. É relevante perceber a importância dada ao domínio socio-afetivo, 

uma vez que possui uma ponderação de 30% da nota final em determinada UD e é um aspeto 

mais subjetivo para avaliar. Neste caso específico, para o ensino secundário, o grupo definiu o 

Espírito Desportivo (com 10%), a Disciplina/Comportamento (com 5%) e o Interesse/Empenho 

(com 15%), promovendo desta forma uma participação mais ativa e interessada por parte dos 

alunos, em detrimento do rigor e da disciplina, suportada pelas percentagens atribuídas a cada 

tópico. É importante referir que ficou definido pelo GEF que o domínio socio-afetivo seria 

atribuído no final do período tendo em conta as unidades didáticas abordadas e respetiva 

classificação neste item.  

 

 

Figura 14 Critérios, Parâmetros e Ponderações de Avaliação 
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Após uma abordagem mais superficial relativamente à UD, é necessário definir os 

conteúdos a abordar em cada uma das aulas e as estratégias que serão utilizadas para o sucesso 

na abordagem desses conteúdos. Para este tipo de planeamento é importante realizar desde logo 

uma avaliação diagnóstica, com o intuito de compreender em que nível se encontram os alunos 

e se necessário realizar alguma alteração ao planeamento de conteúdos. É importante 

compreender que a parte mais importante do processo ensino-aprendizagem é a 

assimilação/consolidação, pois será neste momento que os alunos são orientados a compreender 

a ação e a realiza-la de forma correta e oportuna.  

Figura 16 Planeamento U.D. 

Figura 15 Adenda ao Planeamento da U.D. 
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Compreendendo as inúmeras variáveis que impossibilitaram a distribuição de conteúdos 

definidas no planeamento, surge a necessidade de realizar uma adenda à planificação. Esta 

adenda promove a alteração dos conteúdos ao longo da UD, tendo neste caso específico 

interferindo com a definição de objetivos do domínio psicomotor inicial. Esta reorganização da 

unidade didática é importante para que, apesar do número de objetivos específicos diminuir, os 

abordados sejam efetivamente assimilados e consolidados.  

 

 

Por fim é necessário aplicar os critérios definidos inicialmente para se obter uma 

avaliação por parte dos alunos. A escala atribuída a cada objetivo específico é de 0 a 4, tal como 

apresentado na figura ao lado. A avaliação do aluno, na componente do domínio psicomotor, 

resulta na soma da classificação atribuída a cada objetivo. No caso específico do aluno número 

1, a soma dos diferentes objetivos é 24 pontos em 24 possíveis, pelo que será necessário realizar 

uma regra de 3 simples para conseguir obter a classificação deste aluno de 0 a 20 e dessa forma 

lhe atribuir uma classificação final nesta unidade didática. 

 

 

 

 Figura 17 - Avaliação Formativa 
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Para se concluir uma UD é necessário apresentar o balanço e sugestões de 

aperfeiçoamento, pois serão estas informações que mais tarde serão responsáveis pela evolução 

do professor, quer a nível de estratégias, potenciando as utilizadas corretamente e limitando as 

que não obtiveram sucesso, quer a nível de planeamento, melhorando a distribuição de 

conteúdos ao longo do tempo destinado para determinada unidade didática. 

 

3. Planos de Aula 

O plano de aula é parte integrante do planeamento do processo ensino-aprendizagem, o 

mais específico de todos os elementos abordados até agora, onde o professor expõe a 

representação gráfica e textual de como a aula se vai desenrolar. Este documento assume 

bastante relevância no apoio às tarefas do professor, pois, lá conseguimos encontrar toda a 

informação que deve ser transmitida ao longo da aula e as estratégias para que essa transmissão 

de conhecimentos seja mais efetiva.  

Conforme confirma Bossle (2002), o plano de aula corresponde aos detalhes que serão 

aplicados durante a sessão, dentro do planeamento anteriormente realizado. Quina (2009) 

complementa a informação supracitada, indicando que a conceção deste documento exige a 

tomada de decisão sobre múltiplos aspetos, sobretudo no que diz respeito aos exercícios, aos 

métodos, aos estilos e modelos de ensino, tal como a organização da prática.  

No plano de aula devem estar representados todos os conteúdos a ser transmitidos, a 

forma e o contexto em que irão ser apresentados e o tempo destinado a cada um desses 

conteúdos. Na sua construção é importante estarem presentes todas as variáveis, já identificadas 

em momentos anteriores do planeamento, como por exemplo a rotação dos espaços, o número 

de alunos, o material disponível entre outros.  

Figura 18 Balanço e Sugestões de Aperfeiçoamento 
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É indispensável ter consciência que o professor não consegue prever como se irá 

desenrolar a aula, pelo que o documento supracitado deve ser flexível, permitindo que o 

professor consiga facilmente, e em contexto semelhante ao planeado, alterar o curso da aula de 

forma a que os alunos consigam assimilar o máximo de conteúdo possível.  

O plano de aula deve obedecer a uma estrutura previamente definida ao longo do 

MEEFEBS, ao qual apresentamos os seguintes tópicos: 

 É importante estar presente uma representação geral do que irá decorrer durante a 

sessão, caso o professor se veja impossibilitado de lecionar (permitindo a transmissão 

do plano de aula). A turma, a data e a hora fornecem a informação mais abrangente, 

indicando quando irá ser lecionada esta sessão, no entanto esta informação não é 

suficiente para compreender a realidade da turma e do que se irá transmitir. Estes dados 

são complementados com o número de alunos, o tempo útil de tempo de aula, o material 

e o espaço disponível para a sessão. Deve estar presente a aula referente à unidade 

didática, para compreender o envolvimento dos alunos com a prática e, por fim, o 

número de aulas que os alunos já tiveram.  

 O plano de aula deve ter sempre presente todos os objetivos específicos que irão ser 

lecionados, indicando a função didática inerente a cada um deles, permitindo desta 

forma orientar os feedbacks a partir dessa informação (em caso de ser a única 

informação disponível) 

  

Figura 19 Caracterização Aula 

Figura 20 Objetivos Especificos, Conteúdos e Função Didática 
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 Os objetivos operacionais assumem uma tarefa distinta dos objetivos específicos. Nesta 

situação estão indicados quantos exercícios se irão realizar durante a aula e as ações a 

ele inerentes. É necessário destacar que não é necessário um objetivo operacional para 

cada objetivo específico. Neste tópico do plano de aula é necessário compreender em 

que contextos se irão desenvolver e os critérios que escolhemos para definir o êxito das 

tarefas. 

Figura 21 Objetivos Operacionais; Ação; Contexto; C.E. 
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 Esta etapa funciona como o corpo do plano de aula, onde encontramos as orientações 

para o decorrer da aula. Mais a esquerda encontra-se a orientação temporal, tanto em 

formato de hora como o tempo de prática, seguindo-se a tarefa inerente aquele período 

temporal. Numa coluna mais central é preenchida pelo esquema/estratégias, 

Figura 22 Parte descritiva da aula 
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apresentando a descrição gráfica das situações a aplicar na aula e as estratégias inerentes 

a essas situações. Mais à direita encontramos a descrição de todas as tarefas a realizar 

na aula, indicando palavras chaves que irão orientar tanto o professor (instrução inicial 

e conclusão) como os alunos de forma a obterem o máximo aproveitamento e 

conseguindo atingir os critérios de êxito previamente definidos. Deve-se destacar que 

as palavras chave são elementos distintos dos critérios de êxito, pois estes últimos 

definem se determinada ação é bem realizada enquanto as palavras chave transmitem 

informação que permite atingir mais facilmente o critério de êxito.  

 

 

 

 Nesta situação, tal como acontece com a UD, é importante realizar um balanço 

descrevendo como decorreu a aula. Este momento é importante pois indica-nos a 

prestação dos alunos durante a aula e a sua relação com os conteúdos abordados, 

funcionando como suporte para uma possível adaptação de conteúdos a transmitir ao 

longo da UD. As estratégias utilizadas devem ser referidas, permitindo-nos 

compreender como os alunos reagem a determinados estímulos.  

 

  

Figura 23 Balanço e Sugestões de Aperfeiçoamento 
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4. Avaliação 

Segundo Carvalho (1994) as principais tarefas avaliativas surgem quando pretendemos 

saber o que os alunos estão aptos a aprender, se os mesmos procuram ir de encontro aos 

objetivos estabelecidos pelo professor e quando é necessário perceber o grau de realização dos 

objetivos. Independentemente da fase supracitada, o dever do professor é recolher com rigor e 

objetividade possíveis informações que fundamentem as suas decisões pedagógicas.  

A avaliação realizada pelo PE(sob supervisão do orientador) nas turmas que lhe foram 

atribuídas foi organizada da seguinte forma: 

 

 Avaliação diagnóstico – Através da realização da bateria de testes Fitescola, realizando 

os seguintes testes: peso, altura, perímetro da cintura, vaivém, abdominais, flexões de 

braços impulsão horizontal, impulsão vertical, flexibilidade de membros inferiores e 

flexibilidade de ombros. Do resultado destes testes surge um relatório semelhante ao 

que está exposto acima, onde rapidamente se consegue realizar uma avaliação da 

Figura 24 Descritivo Turma FitEscola (Diagnostico) 



32 

 

capacidade física inicial de cada aluno, permitindo dessa forma definir as melhores 

estratégias e conteúdos a transmitir, tornando o processo ensino aprendizagem mais 

eficaz. Nos desportos coletivos foi também realizada a avaliação diagnostica de forma 

a perceber se os alunos compreendiam o jogo em questão, conheciam as regras e a forma 

de jogar, pois como são jogos em equipa a participação do aluno no jogo sem bola (ou 

seja, sem realizar nenhuma ação técnica) é igualmente importante. 

 

 

 

 Avaliação Formativa – realizada no final da UD com o intuito de auferir a capacidade 

do aluno em realizar determinada tarefa. Este tipo de avaliação contribui positivamente 

para o estagiário compreender se a definição de objetivos e as estratégias foram 

Figura 25Avaliação Formativa 
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adequadas para a turma em questão. Esta avaliação é realizada com uma escala entre 0 

e 4, em que 0 corresponde a uma tarefa não realizada e 4 a uma tarefa muito bem 

realizada. Esta escala foi assim definida pois possui 4 níveis de classificação para os 

alunos que realizaram a atividade, impedindo dessa forma o efeito de tendência central, 

que avalia todos os alunos a realizar de forma semelhante as tarefas. A média das 

avaliações de cada unidade didática lecionada durante o período irá ser responsável pela 

nota do domínio psicomotor.  

 

 

 

Figura 26 Avaliação Sumativa 
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 Avaliação Sumativa – este tipo de avaliação é resultado da média das avaliações 

formativas que ocorreram durante o período (cada período é independente), o que define 

o domínio motor e tem uma preponderância de 50% da nota final. O domínio socio 

afetivo, com um valor total de 30% é composto por: atitudes e comportamentos (5%), 

empenho e interesse e espírito desportivo (25%). O domínio cognitivo contribui com 

20% da nota final, sendo esse valor obtido através de um teste escrito por período. A 

nota do 2º período é obtida através da média do valor resultante no 1º e no 2º período. 

A nota do 3º período é obtida através da média do valor resultante no 1º, no 2º e no 3º 

período.  

 

5. Prática de Ensino supervisionada 

Segundo os autores Seabra, Silva e Resende (2016), “no que à PES diz respeito, 

entendemo-la como um processo complexo, multidimensional e etápico, fonte de aprendizagem 

e de desenvolvimento profissional pela socialização, na escola. Acresce que aquilo que o 

estudante estagiário pensa, valoriza e motiva apresenta reflexos na sua ação.” 

A PES é a aplicação do tudo o que foi anteriormente abordado e o que irá ser abordado. 

Este momento revela extrema importância, uma vez que irá fornecer as bases para uma carreira 

de docente. Ao longo de ano letivo foram lecionados 211blocos de 45 minutos, divididos entre 

sessões de 90 e de 45 minutos. A seguir a cada aula lecionada existia uma pequena reflexão 

realizada com o professor orientador com o objetivo de reforçar as estratégias, os métodos e os 

exercícios que obtiveram sucesso e corrigir algumas situações anormais, o que permite 

melhorar o desemprenho do estagiário.  

1) Prática Pedagógica 

A prática pedagógica deve ser entendida como o momento compreendido entre o início 

de cada sessão e o seu termino, espaço temporal esse em que o estagiário está em contacto 

direto com os alunos, aplicando tudo o que foi por si planeado e estando sujeito a todos os 

imprevistos que ninguém consegue prever.  

A realidade a que o estagiário está sujeito em nada é semelhante ao presenciado até 

então, tendo em conta que a sua experiencia previa apenas se cingia à posição de aluno ou, num 

aproximar à realidade escolar, as suas intervenções eram realizadas com membros com a sua 
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faixa etária com os quais convivia diariamente ao longo do tempo, onde os objetivos eram 

transversais à turma, evoluir, corrigir e praticar. 

Durante a prática pedagógica em contexto real (ou seja, escolar), o PE encontra-se 

perante um grupo de alunos, tal como já havia sido preparado, no entanto os objetivos e os 

comportamentos desse mesmo grupo não podia ser previsto. Daí surge uma das grandes 

dificuldades, como tratar os alunos de forma a que se sintam todos no mesmo patamar, evitando 

dar relevância às más ações e mesmo assim tendo necessidade de as sancionar.  

De acordo com Machado (1995, cit. por Galvão, 2002) o professor pode moldar o 

caracter dos jovens, sendo responsável por muitas descobertas e experiências que podem ser 

boas ou não. Para isso deve ter conhecimentos suficientes para abordar aspetos físicos e 

motores, como também as componentes sociais, culturais e psicológicas.  

A transmissão de objetivos para o decorrer das sessões, sem que neste caso estejam a 

ser tido em conta os conteúdos que irão ser avaliados, é extremamente importante desde o 

princípio, existindo a necessidade do professor se manter fiel a esses mesmos objetivos mesmo 

quando é posto “à prova” em situações que os alunos desafiam a sua autoridade. A manutenção 

de uma postura calma, confiante e segura sobre a forma como se irão desenrolar as sessões 

transmite aos alunos a necessidade de cumprirem o estipulado inicialmente, mesmo havendo 

divergência de opiniões.  

Para compreender da melhor forma como se desenvolveu a prática pedagógica ao longo 

do estágio, é importante compreender as técnicas utilizadas pelo professor, que irão ser 

abordadas no seguinte tópico.  

 

2) Técnicas de Intervenção Pedagógica 

Ao longo dos anos, a investigação tem indicado a importância da relação professor-

aluno e a sua atuação como variáveis extremamente importantes para um processo ensino-

aprendizagem eficaz. Nesse sentido têm sido desenvolvidas técnicas de intervenção a ser 

aplicadas pelo professor, permitindo um aumento qualidade de participação dos alunos nas 

sessões.  
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Devido à diversidade de opiniões e aos momentos em que determinadas técnicas 

deveriam ser aplicadas, Siedentop (citado por Costa e Onofre,1994) definiu 4 dimensões: 

Instrução, Organização, Clima Relacional e Disciplina.   

Costa e Onofre (1994) reforçam ainda a ideia de que o que está na base de uma 

intervenção de sucesso é o domínio dos princípios e procedimentos de intervenção mais 

eficazes, devendo ser aplicados tendo em conta as características dos alunos, dos conteúdos e 

de variáveis como espaço e materiais de ensino.  

Para que todas as dimensões se realizassem com êxito, foi necessário desenvolver várias 

estratégias de abordagem às aulas. Estas eram adaptadas consoante a turma à qual era lecionada 

a aula, pois existia uma heterogeneidade de comportamentos muito grande entre as turmas em 

questão, e o local onde a sessão seria lecionada, tendo em conta que poderiam ser realizadas 

em pavilhão ou ao ar livre.  

Aranha (2007) define a instrução como a intervenção do professor relativamente ao 

conteúdo a ser transmitido e a forma de realizar a tarefa, seja um exercício ou uma atividade. 

Para uma correta execução, a autora define algumas orientações que irão melhorar a sua 

eficácia, como a identificação do contexto e a identificação do objetivo, apresentado o modelo 

e a tarefa a ser realizado, e procurando perceber se os alunos compreenderam (caso contrário é 

necessário reformular a informação). A instrução é tão eficaz quanto maior for a relação do 

tema proposto com os abordados anteriormente.  

Conseguimos, portanto, identificar 3 tipos de instrução: 

 instrução inicial - referente ao início da aula, onde era exposto os conteúdos a ser 

transmitidos durante a aula 

 instrução dos exercícios – realizada sempre que se inicia um novo exercício ou quando 

é aplicada alguma variante ao exercício a ser executado 

 conclusão – realizado no final da sessão, criando um espaço para o reforço do que foi 

transmitido e onde poderiam ser colocadas as dúvidas resultantes das tarefas 

desenvolvidas ao longo da aula. 

A instrução inicial era iniciada 5 minutos após o toque, tal como definido pela escola, e 

os alunos eram colocados em forma de meia lua, sempre que possível sentado a ouvir a 

informação que o PE transmitia. Caso algum aluno chegasse após o início da preleção, deveria 

ocupar um lugar disponível e no final dirigir-se ao PE a justificar o atraso.  
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Nesta situação foram aplicadas estratégias diferentes em cada uma das turmas. No caso 

do 10ºB, os alunos demonstraram um comportamento mais correto e pontual, não querendo 

estar sujeitos ao castigo definido pelo PE tendo em conta o tempo de atraso. No entanto, no 9ºF, 

uma turma com poucos alunos, mas onde os comportamentos desviantes eram muito presentes, 

não foi possível aplicar a mesma estratégia, uma vez que esta era utilizada como forma de 

“ganhar pontos” entre os alunos. Então foi necessário proceder de uma forma mais calma, onde 

os alunos não estavam sujeitos a castigo e demonstrando que se existisse uma relação professor 

aluno saudável o decorrer da aula seria mais saudável e interessante para os alunos, estando 

sujeitos a desafios em detrimento dos castigos.  

Ao longo do PES as instruções responsáveis pelo início de um novo exercício ao longo 

das aulas foram precisas, procurando sempre que os alunos assimilassem as informações 

transmitidas com clareza, permitindo dessa forma um desenrolar sem dificuldades dos 

exercícios em questão.  

Durante a introdução de qualquer tarefa era, sempre que possível, realizada uma 

demonstração, executada pelo PE (com ajuda de algum aluno sempre que necessário) com o 

intuito de transmitir aos alunos que o importante era a correta realização tarefa proposta pelo 

PE em detrimento do resultado final (p.e. um lançamento em apoio (basquetebol) tecnicamente 

correto sem acertar no cesto em lugar de um lançamento mal-executado mas com a bola a entrar 

no cesto).  

Ao longo do ano letivo o tempo dedicado à instrução foi diminuindo, devido a uma 

estratégia continua (acima descrita) onde os alunos compreenderam a importância de uma 

correta realização das tarefas, tornando-os mais auto conscientes do que haviam realizado e das 

correções necessárias. A manutenção de uma linguagem acessível a todos os elementos também 

contribuiu para um desenrolar eficaz das aulas.  

O tempo despendido para a conclusão das sessões foi sempre muito reduzido, tendo em 

conta o tempo despendido no inicio de cada exercício, e no feedback fornecido ao longo de 

cada exercício, permitindo que ao longo desses momentos as duvidas se dissipassem, 

permitindo nesse espaço um questionamento ativo sobre as tarefas abordadas, procurando 

fortalecer não só a execução mas também a compreensão de tudo o que era abordado.  

Aranha (2007) define feedback como toda a reação verbal ou não verbal do professor às 

prestações dos alunos relativamente a uma atividade proposta. Este elemento pertence à 
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dimensão da instrução pois remete para a transmissão de ideias ou conteúdo do professor para 

o aluno.  

O feedback pode ser avaliado quanto à forma, com Aranha (2007) a definir quatro tipos 

de distintos de feedback. Pode ser visual, através da demonstração do professor ou de outros 

elementos de apoio (imagens, posters, etc.), pode ser auditivo, caso o professor se exprima 

verbalmente, pode ser cinestésico, se o professor promover o contacto com o aluno para a 

realização da tarefa, ou misto, relacionando os feedbacks audito-visual e auditivo-cinestésico. 

A autora distingue ainda a valoração inerente ao feedback, como positivo quando se refere aos 

aspetos bem realizados, e negativo, identificando os comportamentos que o professor não 

tenciona ver repetidos.  

Inicialmente o feedback predominante era o auditivo, permitindo ao PE socorrer-se do 

planeamento realizado previamente. No entanto, e por considerar não ser suficiente para levar 

os alunos a alcançar o maior nível de realização das tarefas possíveis, este feedback foi se 

adaptando, passando a ser visual e auditivo durante grande parte do ano letivo. Com o evoluir 

do ano letivo, a utilização de feedbacks passou a ser na sua maioria mista, pois o exemplo 

anexado ao suporte teórico permite aos alunos assimilarem de forma mais rápido que 

necessitam realizar/aperfeiçoar.  

Observando a dimensão organização, Costa (citado por Pereira, Bento e Pereira, 2013), 

remete para uma gestão eficaz do tempo de aula, proporcionando aos alunos o maior tempo de 

atividade motora, criando regras explicitas de funcionamento da aula.  

A dimensão organização fica desde já ligada a dimensão instrução, confirmando isso 

com as regras estabelecidas para momento da instrução inicial a ser mantidas durante o ano 

inteiro. Nesta situação específica, caso as regras (do domínio organização) não sejam 

cumpridas, a instrução inicial ficará logo influenciada, tal como o tempo disponível para a 

prática.  

Ao longo do ano letivo as estratégias abordadas foram alterando, consoante as diferentes 

condições disponíveis para lecionar, como por exemplo as unidades didáticas ou o espaço 

disponível.  

Aranha (2007) remete para quatro opções de organização da classe. Na instrução direta, 

o professor controla o foco e a sequência da atividade para toda a turma. A organização por 

tarefa é quando a atividade atribuída é regulada pelos alunos do grupo. A organização recíproca 
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é quando os alunos estão organizados em pares, dando instrução e feedback sobre a tarefa entre 

si. Por fim a organização em grupo, onde se identifica as relações de instrução e feedback entre 

os elementos do grupo. 

Considerando a autora supracitada, foram definidas as estratégias acima descritas tendo 

em conta a unidade didática que seria abordada. No caso dos jogos desportivos individuais, a 

organização sob instrução direta é a mais benéfica para a relação tempo disponível/tempo de 

prática, pois as ações são iguais para toda a turma, no entanto cada um controla a sua.  

Os jogos desportivos coletivos foram organizados segundo a forma grupo, permitindo 

ao PE interceder junto de um grupo de alunos enquanto outros se mantinham em atividade.  

A organização por tarefa é importante quando há muitos conteúdos a ser transmitidos, 

mas o nível de dificuldade e a representação do perigo são baixas, promovendo um 

agrupamento de alunos, no entanto cada um com sua tarefa. Esta estratégia foi utilizada por 

exemplo em ginástica de solo, após uma passagem pelo PE (e com este posicionado de forma 

a observar toda a turma) para este se certificar da competência do aluno em executar a tarefa 

com segurança, a ocupação de outros espaços com colegas de um nível semelhante ou superior 

ao seu permitiam ao PE dedicar mais tempo aos alunos com mais dificuldades, garantindo desta 

forma a segurança da aula.  

O estilo recíproco foi utilizado na evolução de ações técnicas isoladas, sempre que 

existia disponibilidade de material, com o intuito de aumentar as repetições realizadas por cada 

aluno, e consequentemente a eficácia na aprendizagem do aluno.  

Durante o PES, procurou-se manter sempre uma organização semelhante dentro de cada 

UD, estruturando a aula de forma repetitiva, mas inserindo variáveis nos objetivos indicados 

para cada exercício. Desta maneira, os alunos mantinham-se organizados, envolvidos e 

motivados, procurando acrescentar a nova informação transmitida pelo professor, mas 

mantendo e assimilando o transmitido anteriormente.  

Para aumentar o tempo útil da aula, os alunos que não realizavam aula deviam dirigir-

se logo após o toque ao estagiário, que lhes atribuía as tarefas necessárias, como levar o material 

previamente preparado para o espaço onde iria decorrer a aula.  

O último aspeto dentro desta dimensão é referente à chamada dos alunos. Durante o ano 

letivo a chamada não era realizada inicialmente, no entanto era anotado os atrasos relativamente 
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a cada aluno. Durante a aula os alunos eram contabilizados devido aos exercícios e caso não 

estivessem todos presentes a chamada era realizada no final da aula, como forma de dar por 

terminada a aula para aquele aluno. Com o avançar do ano letivo foi possível conhecer todos 

os alunos, conseguindo distinguir quem era caso estivesse algum aluno em falta. De destacar 

esta capacidade na turma do 10º ano com 28 alunos. 

Na dimensão Clima Relacional, Costa (citado por Pereira, Bento e Pereira, 2013) indica 

que consiste na capacidade do professor em criar um ambiente positivo, desenvolvendo uma 

relação próxima e baseada na disponibilidade com e para o aluno.  

De acordo com Siedentop (citado por Pereira, Bento e Pereira, 2013) um clima positivo 

na relação pedagógica, onde se privilegia os incentivos e os elogios, desempenha um papel 

determinante na aprendizagem dos alunos.  

Uma vez mais existe uma relação muito próxima entre esta e as demais dimensões já 

mencionadas. A postura apresentada nos momentos de instrução e de gestão permite indicar o 

tipo de relacionamento que o professor procura ter com os alunos. Esta gestão do 

comportamento deve ser adaptada a cada turma, pois o ambiente demonstrado na aula depende 

da personalidade dos elementos que a compõe. 

Durante o estágio pedagógico supervisionado estiveram presentes duas situações 

completamente opostas. Na turma de ensino secundário os alunos eram motivados para a prática 

desportiva, adquirindo poucos comportamentos desviantes, é possível desenvolver uma relação 

de maior proximidade com os alunos, procurando utilizar o questionamento e permitindo a troca 

de ideias.  

Relacionando esta dimensão com a dimensão gestão, e tendo em conta que a turma em 

questão era bastante extensa (28 alunos), mas com um comportamento adequado, foi possível 

desenvolver atividades recorrendo a organizações em tarefa e em grupo.  

O desenvolvimento de um clima positivo nesta turma, suportado pelo comportamento 

correto dos alunos, foi reforçado através de feedbacks positivos (envolvendo a dimensão 

instrução com a dimensão clima) e de uma postura calma e confiante por parte do estagiário, 

transformando em desafios todas as dúvidas a que não estivesse preparado para responder e 

mantendo os alunos envolvidos na disciplina, mesmo fora do período letivo.  
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No caso da turma de ensino básico, foi adotada uma postura mais rígida e inflexível, 

tendo em conta o historial de comportamentos menos correto por parte dos alunos. Após um 

início mais atribulado, com os alunos a desafiar o compromisso adotado no início do ano letivo, 

a relação entre professor e aluno foi ficando mais saudável, mantendo a mesma postura rígida 

e inflexível, mas demonstrando em todos os momentos o que se pretendia para o sucesso dos 

alunos.  

A intervenção por parte do professor, mostrando ao aluno a “balança” que colocara as 

consequências das suas ações contra os benefícios de uma correta realização das tarefas e de 

um comportamento adequado, e executando as tarefas propostas de forma a mostrar que era 

possível ter sucesso, mesmo aos alunos com mais dificuldades, fez com que se desenvolvesse 

uma relação professor-aluno baseada na confiança, na procura por ajudar quem mais necessita.  

Esta relação teve um impacto muito grande no seio da turma, uma vez que a melhoria 

no comportamento e da entreajuda na aula de educação física foi, segundo a diretora de turma, 

replicado em algumas das outras disciplinas mais práticas. 

Relativamente à dimensão Disciplina, Costa (citado por Pereira, Bento e Pereira, 2013) 

esclarece que os professores eficazes utilizam técnicas preventivas de modo a evitar 

comportamentos desviantes. Esta dimensão encontra-se intimamente ligada a todas as demais 

já referidas, tendo em conta que caso esta dimensão não seja devidamente acautelada pelo 

professor, então todas as anteriores se tornarão mais difíceis de aplicar e menos eficazes. 

Siedentop (citado por Pereira, Bento e Pereira, 2013) expões a importância de uma 

organização adequada da aula, procurando reduzir os períodos de espera e evitar 

comportamentos incorretos e que possam influenciar negativamente toda a turma.  

Criando uma relação entre esta dimensão e o ocorrido durante a PES, retomamos uma 

disparidade entre as turmas que ficaram à responsabilidade do PE. Na turma do ensino 

secundário, apesar de demonstrarem uma atitude mais participativa ao longo das aulas, foi 

necessário recorrer a diferentes estratégias para não permitir que os alunos se acomodassem e 

conseguissem prever o comportamento do professor estagiário, o que levaria a comportamentos 

desviantes.  

Por sua vez, no ensino básico a situação era oposta, com uma turma relativamente curta, 

mas com muitos comportamentos desviantes, foi necessário adotar estratégias que evitassem o 

trabalho independente dos alunos. Nesta turma, mesmo em situações de exercícios grupais estes 
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eram divididos pelo PE, de forma a agrupar os alunos interessados com os alunos com 

comportamentos desviantes, mostrando-lhes a importância de adotarem uma postura 

semelhante à dos colegas para atingir as classificações mais elevadas.  

É extremamente importante referir que todas estas estratégias devem ser previamente 

planeadas, com o intuito de ser o PE a orientar a aula através dos seus métodos e opções, 

evitando situações de improvisação, pois nesses casos os alunos conseguem se aperceber e os 

comportamentos desviantes são impulsionados, diminuindo a eficácia do processo ensino 

aprendizagem. Ao longo do percurso como professor, a utilização de estratégias diferenciadas 

faz aumentar o próprio reportório, conseguindo contornar melhor situações imprevistas com o 

aumento da experiência.  

Durante o PES surgiram bastantes situações indesejadas, que obrigaram a alteração do 

que seria inicialmente planeado, no entanto a adaptação a essas situações foi sempre preparada 

fora do período letivo, adaptando conteúdos a ser transmitidos ou o contexto em que era feito, 

mas sem por em causa a orientação que o PE desejava para atingir os objetivos definidos para 

a turma.  

 

TAREFAS DE RELAÇÃO ESCOLA MEIO 

A escola deixou de ser um local isolado para abrir as portas à entrada da população e 

também para sair dos seus limites físicos e ficar envolvida com a sociedade que a rodeia. 

Segundo Bryk e Driscoll (citado por Batista, 2012), os intervenientes escolares partilham de 

um propósito comum e de um conjunto de valores, fazendo com que todos se envolvam com a 

organização e desfrutem das recompensas.  

Adaptando a opinião do autor à realidade do PES, é importante conseguir distinguir a 

posição de um professor durante uma atividade letiva e uma atividade não letiva. O professor 

atualmente possui um papel muito importante nos momentos não letivos, sendo capaz de 

influenciar massas com a sua opinião.  

Identificando EF como uma disciplina prática, com inúmeros benefícios ao nível da 

saúde já comprovados, o professor assume desde logo uma importância fulcral para o que é a 

prevenção de doenças e do bem-estar, quer seja físico, mental ou social. 
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Relativamente ás turmas destinadas ao PE, foi realizado um estudo de turma mais 

aprofundado no 10ºB, devido ao seu elevado número de alunos, para dessa forma conseguir 

definir melhor as estratégias, conhecendo e compreendendo as motivações dos alunos. O 9ºF 

devido ao seu reduzido número de alunos e contextos desfavoráveis previamente identificados 

pelo diretor de turma, foi apenas exposto aos testes do fitescola para compreender a sua 

disponibilidade física.  
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1. Estudo Turma 

O objetivo do ET consiste em recolher o maior número de dados e informações acerca 

dos alunos, de forma a compreender melhor cada aluno e atuar corretamente em situações 

futuras. A realização deste ET permite delinear estratégias individuais e coletivas a aplicar na 

turma para que o processo ensino aprendizagem se torne mais eficiente. É também pretendido 

conhecer as expetativas e interesses dos alunos em relação a esta disciplina. 

Como objetivos específicos para aplicação do ET, os alunos foram questionados sobre 

as seguintes orientações: 

• Analisar a caracterização física da turma, através da análise dos dados obtidos 

através da bateria fitescola 

• Averiguar o agregado familiar, nomeadamente a sua composição e a idade dos 

pais. 

• Conhecer o percurso escolar dos alunos, conhecendo os seus objetivos futuros 

a nível escolar, as áreas de interesse e se existem alunos repetentes. 

• Apurar a rotina diária dos alunos, mais especificamente a forma como se 

deslocam para a escola e o tempo que demoram.  

• Saber o nível de envolvimento com a educação física, considerando aspetos 

como o nível de interesse, a nota anterior, as modalidades preferidas e que 

menos interesse despertam, as características que os alunos admiram e 

desprezam no professor de educação física.  

• Conhecer os seus interesses no que diz respeito à atividade física e à ocupação 

dos tempos livres. 

• Analisar o teste sociométrico para perceber os alunos mais populares da turma 

e os mais rejeitados para construir estratégias que melhorem as relações 

interpessoais. 

O preenchimento do questionário individual ocorreu no dia 27 de outubro de 2017, 

enquanto que os dados do fitescola foram recolhidos ao longo das aulas dos dias 19 e 22 de 

setembro de 2017. Foram expostos os objetivos daquele questionário e retiradas quaisquer 

dúvidas que pudessem existir, informando que todos os espaços disponíveis eram de 

preenchimento obrigatório, tendo 15 minutos para o preenchimento do mesmo. 
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Os dados recolhidos foram analisados de duas formas distintas. No caso dos dados do 

fitescola, a plataforma online permite obter dados absolutos e em percentagem, referentes aos 

testes realizados. No caso do questionário individual, este foi analisado no programa “Microsoft 

Office Excel 2016”, sendo os resultados apresentado sobre forma de médias, tabelas, gráficos, 

valores absolutos e pontuação. 

Através da análise extensiva dos dados recolhidos aos alunos do 10ºB através dos 

inquéritos pessoais e dos testes do programa fitescola foi possível retirar algumas conclusões 

para a caracterização desta turma, permitindo assim a definição de algumas estratégias que 

venham a beneficiar o processo ensino-aprendizagem. 

 

2. Desporto Escolar 

O desporto escolar tem como objetivo estimular a prática de atividade física e de 

formação desportiva como meio de promoção do sucesso dos alunos, de estilos de vida 

saudáveis, de valores e princípios associados a uma cidadania ativa (fonte site D.E.).  

Durante o ano letivo decorreram 6 grupos equipa, que competiam nas seguintes 

modalidades: Atividades Rítmicas e Expressivas, Ginástica de Solo, Ginástica de Aparelhos, 

Basquetebol, Atletismo e Tag Rugby. 

Ao longo do ano letivo o PES esteve presente em 6 eventos de desporto escolar, tendo 

intervenção como organizador no Corta Mato (Fase Escolar). Este evento foi realizado na 

Escola Secundária de São Pedro do Sul, num percurso previamente definido pelo grupo de 

educação física que contemplava 100 metros por volta. Para que o evento decorresse com 

normalidade, foi atribuído ao estagiário as marcações da pista, a recolha dos tempos à chegada 

e auxílio no lançamento das classificações. No sarau de entrega das medalhas aos primeiros 

classificados e às turmas mais participativas existiu a participação dos grupos de atividades 

rítmicas e expressivas e de ginástica, com o intuito de envolver toda a comunidade escolar, quer 

seja na realização, quer seja a assistir ao espetáculo final.  

O PE participou também na fase regional do projeto de Basquetebol 3x3, que decorreu 

em Vila Nova de Paiva, em que as suas funções era o acompanhamento dos atletas que haviam 

sido apurados na escola, procurando orientar esses elementos para os respetivos jogos e 

transmitindo alguns feedbacks.  
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Foram designadas tarefas semelhantes para o Corta Mato distrital, que decorreu em 

Tondela, onde foi responsável pelo acompanhamento de alunos para as respetivas provas.  

No Mega Sprinter, fase escolar, o PE teve ao seu encargo a cronometragem das provas 

do Mega KM e as medições nas provas do Salto em Comprimento. Na fase distrital, que se 

realizou em Viseu, no Parque do Fontelo, o PE em colaboração com os restantes professores 

presentes, procuraram estar presentes no máximo de provas possíveis a acompanhar os alunos 

que as realizavam. 
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CONCLUSÃO 

A PES assumiu, ao longo de toda a minha formação, um papel importante tendo em 

conta que proporcionou uma realidade totalmente díspar da que tinha estado sujeito até 

então. Este contexto permitiu assimilar muitas das competências previamente transmitidas, 

sendo responsável por uma nova forma de estar como professor, distanciando-a da postura 

de treinador adquirida em outros contextos e possibilitando iniciar a construção da minha 

postura profissional.  

O ano de estágio possibilitou a convivência com as mais diversas áreas do desporto, 

uma vez que era o único PE a lecionar naquele estabelecimento, consequentemente todas 

as sessões das turmas a mim destinadas foram da minha responsabilidade. Ao longo dessas 

sessões foi necessário desenvolver muitas relações interpessoais, tendo em conta as 

realidades distintas das turmas que me foram atribuídas, conseguindo basear sempre essas 

relações no trabalho e na evolução desportiva, autonomia e na reflexão daqueles alunos, 

sendo sempre o líder no que diz respeito a esse tipo de atitudes.  

Durante a realização do relatório procurou-se analisar e refletir sobre todos os 

aspetos operacionalizados durante a PES, uma vez que esta etapa representa o culminar da 

formação académica para a profissão de professor de EF. Ao longo do relatório é possível 

observar a complexidade a que está sujeita esta profissão tendo em conta todas as variáveis 

que não são controláveis pelo professor e, as que são controladas são muito extensas, com 

os conhecimentos e competências exigidas para as inúmeras atividades, sendo a qualquer 

momento abordar aspetos mais complicados. No entanto é importante compreender que 

tudo o que referi anteriormente, e que está presente no relatório, deve ser tido como um 

ponto de partida para a profissão onde, com o passar dos anos e o acumular de experiências, 

irá aumentar a minha formação e capacidades.  

A PES agora relatado foi de encontro às expetativas iniciais, encontrando as 

dificuldades onde já era expectável para o contexto onde estava inserido. Todas as 

dificuldades a nível de preparação das sessões foram superadas pelo apoio do PO, enquanto 

que as dificuldades sentidas durante as sessões foram ultrapassadas devido ao 

comportamento/atitudes que foram incutidos aos alunos logo nas primeiras sessões e à 

minha capacidade adaptativa em função da ação.  

No que diz respeito à prática letiva é de realçar as disparidades de contextos 

encontradas, apesar de ser alunos na sua grande maioria da sua faixa etária, mas a 

capacidade de lidar com os diferentes estratos sociais e contextos familiares foi algo que 
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gostaria de destacar, orientando os comportamentos desejados de dentro da aula para a vida 

social destes alunos.  

Terminado a PES surge o sentimento de dever cumprido com distinção, tendo em 

conta os resultados apresentados pelos alunos a todos os níveis. A adaptação à escola foi 

facilitada devido ao conhecimento de grande parte da comunidade escolar, que me integrou 

muito rapidamente. O GEF foi a grande base da minha evolução como professor, pois 

funcionou como suporte e como a transmissão de conhecimentos, estratégias e conteúdos 

com o intuito de aumentar a minha “bagagem” para situações futuras.  
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ANEXOS 

Anexo 1- Exemplo de uma UD 
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Anexo II – Exemplo de um Plano de aula 
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Anexo III – Questionário ET 
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Anexo IV – Planeamento Anual 

 


