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Resumo 

 

O presente documento insere-se no âmbito do Estágio Pedagógico, 

integrado no plano de estudo do 2.º Ciclo em Ensino da Educação Física nos 

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

O Estágio Pedagógico apresenta-se como a última etapa da formação 

inicial do docente, na qual o estudante é, pela primeira vez, confrontado com a 

realidade escolar. É um longo trajeto, com diversas aventuras e imprevistos que 

o professor estagiário atravessa, sendo a reflexão crucial para o seu 

desenvolvimento profissional. Realizou-se na Escola Secundária do Marco de 

Canaveses, sendo o núcleo de estágio composto por três alunos, na qual a 

Professora Cooperante acompanhou todo o desenvolvimento do processo de 

ensino-aprendizagem. 

O documento apresentado, tendo como propósito a obtenção do grau de 

Mestre em Ensino de Educação Física, espelha o caminho percorrido durante 

um ano letivo completo, rico em experiências pessoais e reflexões. Este 

encontra-se estruturado em vários capítulos, com destaque para a introdução, o 

enquadramento teórico, pessoal e institucional, a organização e gestão do 

processo ensino de ensino-aprendizagem, as tarefas de estágio de relação 

escola-meio e a reflexão final de toda a prática de ensino supervisionada, sendo 

o suporte de toda a prática.  

 

 

Palavras-Chave: Educação Física; Estágio Pedagógico; Ensino-Aprendizagem; 

Prática de Ensino Supervisionada. 
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Abstract 

 

This document comes in the framework of the Pedagogical Training, 

integrated in the Master’s degree study programme of Teaching Physical 

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

and Alto Douro. 

The teaching practice presents itself as the last stage of the initial training 

and is the space where the student is, for the first time, faced with reality. It’s a 

long way, filled with adventures and unforeseen situations, being the reflection 

about them decisive to the student’s professional growth. 

It took place at the Secondary School of Marco de Canaveses, and the 

internship group was composed by three students and one cooperating teacher 

who followed the whole development of teaching-learning process. 

The documented presented, having as a goal the acquisition of a Master’s 

Degree in Teaching Physical Education, reflects the path covered during a 

complete school year, rich in personal experiences and reflections. It is structured 

in several chapters, highlighting the introduction, the theoretical, personal and 

institutional framework, the organization and management of the teaching-

learning process, the internship tasks of the relationship between school and the 

community and the final consideration of all supervised teaching practice, which 

is the support of the whole practice. 

 

 

Key words: Physical Education; Pedagogic Internship; Teaching-Learning; 

Supervised Teaching Practice. 
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1. Introdução 

 

O presente Relatório de Estágio foi elaborado no âmbito da unidade 

curricular de Estágio, que se insere no plano de estudos do Mestrado de Ensino 

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

os-Montes e Alto Douro (UTAD). Este representa a conclusão de uma fase de 

formação académica, com o objetivo final a obtenção do grau de Mestre em 

Ensino da Educação Física. Despertar a eficácia nos vários domínios, tais como, 

a observação, a reflexão, a tomada de decisão, a gestão de conflitos e a 

constante atualização e adaptação ao meio, permitindo uma intervenção 

adequada e sistemática. 

O Estágio Pedagógico (EP) “oferece aos futuros professores a 

oportunidade de emergir na cultura escolar nas suas mais diversas 

componentes, desde as suas normas e valores, aos seus hábitos, costumes e 

práticas, que comprometem o sentir, o pensar e o agir daquela comunidade 

específica” (Batista & Queirós, 2013). O mesmo, tem como objetivo assentar “na 

integração no exercício da vida profissional de forma progressiva e orientada, 

em contexto real, desenvolvendo as competências profissionais que promovam 

nos futuros docentes um desempenho crítico e reflexivo, capaz de responder aos 

desafios e exigências da profissão” (Matos, 2014). 

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

enriquecedor, dado que assentou no contacto direto com o contexto real, através 

da oportunidade de implementar o processo de ensino-aprendizagem. 

Segundo Pimenta (2001), existe uma distância entre o processo de 

formação inicial dos docentes com a realidade encontrada nas instituições, 

destacando o obstáculo entre a teoria assimilada ao longo da formação 

académica e o contexto profissional. 

O EP foi realizado na Escola Secundária do Marco de Canaveses 

(ESMC), no ano letivo 2018/2019. O Núcleo de Estágio (NE) era constituído por 

mais dois Professores Estagiários, com a colaboração da Professora 

Cooperante (PC) e do Professor Orientador. O contexto foi realizado no 3.º ciclo 

do Ensino Básico e no Ensino Secundário. As turmas na qual fiquei responsável 

foi: 7.º B e 12.º I, ambas orientadas pela mesma PC. 
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O Professor Estagiário (PE) deve realizar ao longo do ano letivo uma 

panóplia de reflexões, pois o EP não se restringe apenas à lecionação das aulas 

(Batista & Queirós, 2013). Este documento contém reflexões sobre os aspetos 

da vida escolar, os resultados alcançados e as decisões tomadas, existindo 

espaço, ainda, para uma reflexão. 

O relatório da Prática de Ensino Supervisionada (PES) encontra-se 

dividido por capítulos, desde a Introdução à Conclusão, passando pelo 

Enquadramento Teórico, Pessoal e Institucional, a Organização e Gestão do 

Processo de Ensino-Aprendizagem e as Tarefas de Estágio Relação Meio-

Escola. O primeiro capítulo diz respeito à introdução, onde está contextualizado 

o documento. O segundo, denominado de Enquadramento Pessoal, faz uma 

breve apresentação acerca das minhas vivências desportivas, escolares e 

académicas, e das expectativas que tinha para esta fase importante da minha 

formação enquanto docente. O terceiro capítulo, nomeado de Enquadramento 

Institucional, expõe as características do EP, caracteriza o meio onde este foi 

realizado e apresenta o NE e expectativas relativas às turmas e aos 

supervisores. O quarto capítulo é relativo à Organização e Gestão do Processo 

de Ensino-Aprendizagem e está decomposto em vários subtítulos, envolvendo o 

planeamento, a realização e a avaliação, mencionando as estratégias utilizadas. 

O capítulo cinco, intitulado de Tarefas de Estágio de Relação Escola-Meio, 

retrata a participação em atividades em que me envolvi durante o ano de estágio. 

O sexto e último capítulo diz respeito às Conclusões, onde é feita uma reflexão 

sobre a experiência do ano de estágio, confrontando o que foi aprendido com o 

que foi sentido, e a sua importância para o futuro, enquanto profissional e 

enquanto pessoa. 
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2. Enquadramento Teórico 

 

Nesta secção serão apresentadas algumas informações teóricas que 

servem para enquadrar e fundamentar os assuntos que serão tratados 

posteriormente em relação ao estágio. 

 

2.1. Formação de Professores 

 

A atividade do professor será em torno da produtividade em função de se 

adaptar ao aluno em cada etapa da aprendizagem. Assim, entende-se a 

aprendizagem como “um processo de construção de significados e atribuição de 

sentido” e o ensino como a “ajuda necessária para que esse processo se realize 

na direção desejada” (Scheerens, 2004). Face a isto, poderá então afirmar-se 

que uma docência eficaz, é aquele que oferece uma ajuda sustentada e ajustada 

aos alunos durante o processo de ensino-aprendizagem. 

Segundo Lopes (2002), a principal função do docente “consiste em ser 

facilitador da aprendizagem dos alunos, em ajudar-lhes a aprender”, sendo que 

no seu desempenho, pode moldar o carácter dos discentes e, no entanto, deixar 

marcas significativas na sua formação. Portanto, o professor deve deter 

“conhecimentos suficientes para trabalhar, não apenas, os aspetos físicos e 

motores, como também os componentes sociais, culturais e psicológicos”. Mais 

que “ensinar conhecimentos específicos, é também função do professor, na 

interação que estabelece com o aluno, transmitir valores, normas, maneiras de 

pensar e padrões de comportamento para se viver em sociedade” (Machado, 

1997 como referido em Albuquerque, 2010). 

Na presente constatação, o professor demonstra um papel variado e 

complexo, ou seja, dentro do seu contexto, deve ensinar, educar e transmitir 

conhecimentos e valores, promovendo a construção da sua própria 

aprendizagem de forma a desenvolver os três domínios: saber estar, saber fazer 

e do saber. 
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Segundo Estrela (1994), o professor, antecedendo a prática terá de 

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

realidade por onde irá passar. 

 

2.1.1. Observação 

 

Na eficácia do processo pedagógico, Sarmento (2004) afirma que a 

observação é um meio para atuarem criticamente sobre os comportamentos e a 

sua prática demonstra a continuidade da aprendizagem como parte integrante 

do processo de desenvolvimento. Segundo Martins (2001), “a observação tem 

sido uma estratégia privilegiada, na medida em que se lhe atribui um papel 

fundamental no processo de modificação do comportamento e de atitude do 

professor em formação”. 

Segundo Reis (2011), a observação regular e a discussão sobre o 

desemprenho são momentos de aprendizagem, porque “constituem uma 

componente extremamente importante do processo de desenvolvimento pessoal 

e profissional de qualquer professor, independentemente do seu nível de 

conhecimento e experiência.” 

A observação de aulas serve de exemplo de prática reflexiva, pois faz com 

que o futuro professor pondere sobre o que viu em sala, pense em por que isto 

aconteceu e considere outras possibilidades de atuação para o professor. 

(Farrel, 2005) 

Precedente ao início das tarefas relacionadas com o processo de ensino-

aprendizagem, a função como PE foi observar. No começo, a PC assumia a 

parte principal da aula sendo que o PE apenas tinha o total controlo na 

introdução e conclusão da aula. Estas breves observações serviram para captar 

informações pertinentes em relação à turma, ao seu comportamento e a 

utilização das estratégias. Porém, as observações, na sua maior parte, 

realizaram-se aos colegas do NE, sendo que o seu grau de importância foi 

equivalente à sua quantidade, uma vez que eram anotados todos pormenores 

de relevância, sendo utilizadas estratégias boas ou a melhorar futuramente. 

Estas observações serviram para realizar debates reflexivos entre o NE, 

aperfeiçoar a nossa intervenção e o uso de estratégias, solucionando 
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atempadamente situações futuras, mas também melhorar a nossa capacidade 

de observar. 

“Quem não sabe observar não consegue analisar, avaliar nem identificar 

erros - os seus, os dos seus alunos ou os dos seus atletas - e, por conseguinte, 

não consegue melhorar prestações, ou seja, não evolui.” (Aranha, 2007). 

 

2.1.2. Supervisão Pedagógica 

 

Na formação de professores, depois de passar por uma fase de 

observação é necessário passar à prática que será supervisionada. Desta forma, 

torna-se relevante abordar o termo da supervisão pedagógica (SP). 

A SP pode ser entendida “como um processo em que um profissional, em 

princípio mais experiente, mais informado e conhecedor dos segredos da 

profissão, orienta outro profissional, no seu desenvolvimento profissional e 

humano” (Alarcão & Tavares, 2010 referenciado em Gaspar, Seabra & Neves, 

2012). 

Por conseguinte, a SP é vista como uma assistência e orientação 

profissional, acompanhada por pessoas formadas e competentes em matéria de 

educação, visando o aperfeiçoamento do processo ensino-aprendizagem. 

Assume-se igualmente como uma plataforma comum de reflexão, aprendizagem 

e integração de saberes e competências quer numa dimensão pedagógico-

didática quer numa dimensão prático-moral. 

A SP deve funcionar como um instrumento que reforça e estimula a 

coesão do trabalho realizado na escola, desenvolvendo o futuro docente e 

aperfeiçoando-o eficazmente. Segundo Nericí (1990), "é o serviço de assessoria 

de todas as atividades que tenham influência no processo ensino, 

aprendizagem, visando ao seu melhor planeamento, coordenação e execução; 

para que mais eficientemente sejam atendidas as necessidades e aspirações do 

educando e da comunidade, bem como mais plenamente sejam efetivos os 

objetivos gerais da educação e os objetivos da Escola".  

 

2.2. Estágio Pedagógico 
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O EP tem como objetivo desenvolver as competências profissionais, de 

forma progressiva e orientada, em circunstâncias atuais, desempenhando um 

sentido critico e reflexivo nos futuros docentes, capaz de colmatar o exercício da 

profissão. Entende-se “como um projeto de formação do estudante com a 

integração do conhecimento proposicional e prático necessário ao professor, 

numa interpretação atual da relação teoria prática e contextualizando o 

conhecimento no espaço escolar” (Matos, 2014).  

Segundo Pimenta e Lima (2004, p. 34) “o estágio tem de ser teórico-

prático, ou seja, a teoria é indissociável da prática”. Contudo, para alicerçar esta 

afirmação, é necessário que se entenda o conceito de prática, “que aponta para 

o desenvolvimento do estágio como uma atitude investigativa, que envolve a 

reflexão e a intervenção na vida da escola, dos professores, dos alunos e da 

sociedade” (Pimenta & Lima, 2004, p. 34).  

Face ao exposto anteriormente, podemos afirmar que EP tem a intenção 

de integrar, de uma forma mais facilitadora e eficaz, o PE no exercício da vida 

profissional. 

Destaca-se o ano escolar onde se encontra incluído o EP, como uma 

referência no processo de formação inicial e na descoberta da docência. Sendo 

esta última etapa de forma orientada pelos intervenientes, a mesma ainda 

apresenta muitas dúvidas e incertezas que nos desassossega ao longo desta 

caminhada. Segundo Batista (2013), “é nos contextos de ensino reais, em 

contacto diário com professores experientes, que os futuros professores 

potenciam a atividade do professor”. 

 

2.2.1. Tarefas e Competências do Supervisor 

 

Ao longo do exercício do EP, “é preciso que os professores orientadores 

de estágios procedam no coletivo, junto a seus pares e alunos, a essa 

apropriação da realidade, para analisá-la e questioná-la criticamente, à luz de 

teorias” (Pimenta & Lima, 2004). 

Orientar é observar a prática do Professor Estagiário (PE) e intervir, de 

forma crítica, sempre que necessário para promoverem uma reflexão baseado 
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na experiência e no conhecimento, de modo a reconsiderar as ações, com a 

vista, sempre, o sucesso dos alunos. 

Neste seguimento, o supervisor deve ser capaz de criar as condições 

necessárias para o sucesso do PE, tendo como sua função: orientar, avaliar, 

classificar o PE nas determinadas tarefas e atividades da escola, proceder 

regularmente a momentos de discussão sobre as práticas, estimulando a 

capacidade de reflexão, desenvolver competências de planeamento, 

dinamização e promoção de atividades de participação na escola e estimular a 

criatividade e o empenho do PE. 

 

2.2.2. Tarefas e Competências do Professor Estagiário 

 

Na formação de professores, a orientação tem como propósito capacitar 

os mesmos a um conjunto de características próprias de disciplina, de forma 

responsável e autónoma, direcionando o processo de ensino-aprendizagem das 

turmas que ficarão à sua responsabilidade. 

Para desenvolver o EP é necessário ter atenção a alguns aspetos, tais 

como: o planeamento, os processos de avaliação e classificação, as estratégias 

de ensino, as técnicas de intervenção pedagógica, a autoavaliação, a sua 

atividade pedagógica e a heteroavaliação. 

O PE será avaliado nas seguintes tarefas: 

 Planos de aula e consequentes balanços; 

 Unidades Didáticas (UD) e respetivos balanços; 

 Prática de Ensino Supervisionada; 

 Observações; 

 Participação nas atividades escolares; 

 Estudo de turma; 

 Ação de informação; 

 Atitude e perfil global; 

 Dossier de Estágio; 

 Auto e hétero avaliação. 



Dissertação de Mestrado em Ensino de Educação Física no Ensino Básico e Secundário 2018/2019 

  
 

  

Relatório da Prática de Ensino Supervisionada 8 

 

A ação de informação será realizada na escola, sendo que o tema será 

escolhido pelo NE, devendo fazer parte do plano de atividades da escola. 

Relativamente aos planos de aula, estes devem ser elaborados antes de 

cada aula, dando continuidade ao lecionado na aula anterior, com reflexão e 

balanço da aula, sendo obrigatório entregar ao PC sempre antes de cada prática 

pedagógica.  

Em suma, este tópico serviu para abordar determinados assuntos que 

estão diretamente relacionados com o estágio realizado e que são essenciais 

para fundamentar a descrição desse mesmo estágio presente neste relatório.  
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3. Enquadramento Pessoal 

 

Nesta secção serão apresentadas algumas informações acerca do meu 

percurso escolar, académico e desportivo, assim como, as expectativas aquando 

do início de toda esta caminhada, o culminar da formação da docência.  

 

3.1. Apresentação 

 

O meu percurso escolar iniciou-se no pré-escolar e frequentei a escola 

primária até ao 4º ano de escolaridade, à conformidade com a maioria das 

crianças. Aqui realizaram-se enumeras brincadeiras, despertando desde muito 

cedo o fascínio pelo desporto, vividos na sua maioria no “recreio” da escola.  

Mais tarde, no ensino básico foi possível participar em várias atividades 

desportivas do contexto escolar, mantendo ativo o gosto pela prática ativa. No 

ensino secundário, o desporto encontrava-se aliado a uma paixão, sendo que 

surgiu a oportunidade de escolher um curso de desporto. Nesta fase, foram 

dados os primeiros passos no mundo da educação, e aqui descobri que tinha 

todo um mundo por descobrir, após uma escolha refletida e ponderada.  

A par deste percurso escolar, construi uma longa caminhada como 

desportista ativo no mundo do futebol. Iniciei nesta modalidade federado aos 8 

anos, percorrendo todos os escalões da formação até aos 19 anos. Esta opção 

permitiu-me conviver com vários agentes do mundo desportivo, que me 

auxiliaram diretamente e indiretamente a crescer não só como jogador, mas 

também, enquanto ser humano. Neste momento, foi percetível a importância da 

coesão de grupo, o significado de partilha, identificar o sabor da vitória e da 

derrota, mas que nos faz querer continuar a trabalhar e ser sempre melhores.  

O desporto foi desde cedo a minha motivação, aquilo que me movia e que 

realmente me fazia sentir bem. As aulas de Educação Física (EF) eram 

identificadas com as preferidas. Durante a semana, existia uma pequena ânsia 

pelos treinos de futebol e pelos dias de jogo sempre foi a plenitude para mim. 

Como tal, assim que chegou a altura de traçar o meu futuro e optei por ingressar 

num curso de Desporto. Ao ser admitido na UTAD, na Licenciatura em Ciências 
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do Desporto, senti uma sensação de certeza, de que seria por aqui o caminho, 

e hoje, cada vez mais perto de concluir o Mestrado de Ensino de Educação 

Física nos Ensinos Básico e Secundário, sinto que faria, sem hesitação, esta 

escolha as vezes necessárias. Os três primeiros anos foram muito 

enriquecedores, adquiri imenso conhecimento e experiências variadas, sendo-

me permitido olhar para o ensino de vários prismas. No 3.º ano da Licenciatura 

em Ciências do Desporto, no ramo do Treino Desportivo com variante em 

Desportos Coletivos, tive a minha primeira experiência, o primeiro contacto como 

um agente formador e pedagógico, o estágio para a qualificação de treinador de 

futebol. Neste período, ao par em que pratiquei futebol federado, voltei a conviver 

com várias personalidades no contexto inserido que proporcionaram momentos 

bons e maus, vitórias e derrotas, onde destaco a aprendizagem a nível 

profissional e pessoal. 

A minha intervenção passou pelo Abambres Sport Clube, sediado em Vila 

Real, na qual desempenhei funções de treinador adjunto na equipa dos Sub13 

de Futebol de 9, acompanhado por um treinador principal nos mesmos moldes. 

O meu papel não se encontrava limitado por ser de ajunto de alguém. Aliás 

ambos partilhávamos ideias e a minha intervenção era de igual forma sendo 

treinador adjunto ou principal, a cada dia que passava e surgiam desafios 

técnicos e táticos, mas também pedagógicos que exigiam de mim uma resposta 

adequada e de qualidade, porque além de formar jogadores, o clube objetivava 

formar futuros “Homens”, sendo que ao desenrolar do processo obtive também, 

nesta área, ferramentas que me serão muito úteis no meu futuro como professor. 

Esta experiência foi muito positiva, pois consegui incutir todas as minhas 

vivências anteriores às crianças, formando jogadores e futuros “Homens”, e ao 

mesmo tempo aprender com os diversos agentes e momentos no contexto 

inserido.  

De seguida, chegou o momento de reflexão e ponderação para a escolha 

do Mestrado a ingressar. Apesar do gosto pelo futebol e toda a experiência vivida 

anteriormente, o facto de ter a oportunidade de ingressar pela pedagogia 

prevaleceu, sendo admitido no Mestrado de Ensino na magnífica UTAD. O 

primeiro ano do 2.º Ciclo, foi concluído com sucesso e posteriormente realizei o 

EP na ESMC com determinação, revelando-se uma mais valia, a nível 
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profissional e pessoal, com a possibilidade de presenciar diversas situações 

diárias, na qual, exigiram ser resolvidas com um resultado de evidências futuras 

a serem ponderadas no futuro a quando ingressar no mercado da docência. 

A par deste percurso académico, dei continuidade à carreira embrionária 

de treinador de futebol, mantendo a minha intervenção na faixa etária das 

crianças e jovens. Estas duas experiências, o docente e o treinador, foram 

vivenciadas em simultâneo, permitiu uma atuação mais eficaz nos diferentes 

casos, havendo um complemento e utilidade em ambos os cenários. 

Todas estas vivências têm vindo a construir a pessoa que sou. A 

imprevisibilidade e a resolução de situações e problemas adversos descrevem a 

nossa intervenção, estando mentalizado para a ocorrência constante destes 

acontecimentos no dia-a-dia. 

 

3.2. Expectativas Iniciais  

 

Após a formação inicial, o EP surge como uma prática fulcral no processo 

de formação dos professores, devidamente acompanhado por uma SP. É uma 

experiência única onde, simultaneamente, somos alunos e professores, e onde 

aplicamos e desenvolvemos todos os nossos conhecimentos e vivências num 

contexto real de ensino e aprendizagem. É neste contexto real de aprendizagem 

que o PE adquire uma experiência muito mais eficaz e mais perto da realidade 

possível comparado com as aulas em sala de aula. Em concordância, que as 

aulas servem para transmitir os conhecimentos necessários para colocar em 

prática, porém, é a experiência que nos permite assimilar todos os 

conhecimentos, aperfeiçoando-os através da resolução de situações e 

problemas que surgem no dia-a-dia. Deste modo, é indispensável a um 

profissional que deseja estar preparado para enfrentar os desafios de uma 

carreira. 

Os momentos antecedentes ao começo do EP provocaram em mim um 

misto de diversos sentimentos, com o conhecimento total que se avizinhava uma 

etapa final da formação, onde eram visíveis a motivação e as expetativas 

elevadas, por ser um momento de aquisição, observação e reflexão em novas 
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metodologias, conhecimentos e competências. Porém, pairava sempre uma 

complexidade enorme na caminhada que iria enfrentar, devido ao contexto ser 

diferente e desconhecido, resistindo uma sensação de ansiedade e nervosismo, 

com medo de errar nas contrariedades inesperadas. No entanto, a perseverança 

na experiência adquirida anteriormente no percurso académico e desportivo 

foram evidências na transformação de todas as adversidades em situações de 

aprendizagem em colaboração com a PC. 

Prontamente, as expectativas eram boas, devido às condições favoráveis, 

desde o pavilhão ao material desportivo, do grupo de professores de EF ao corpo 

não docente e da escola aos orientadores, para desenvolver uma EP o mais 

perto da perfeição. A pretensão era visível pela aprendizagem e experiência sem 

descurar a classificação, mas consciente do árduo trabalho, empenho e esforço 

para confrontar as dificuldades, adotando uma atitude responsável. 

Pessoalmente, objetivei uma relação saudável e respeitosa com todos os 

intervenientes na comunidade escolar, promovendo uma transmissão de 

conhecimentos entre todos e potenciando um clima positivo para desenvolver as 

minhas capacidades. 

Em síntese, desejei ultrapassar todas adversidades com sucesso e no 

final deste longo percurso, sentir que fui capaz de transmitir o conhecimento e 

as vivências aos alunos, privilegiando um processo de ensino-aprendizagem 

esplêndido. 
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4. Enquadramento Institucional 

 

Nesta secção serão apresentadas a caracterização do meio e da escola 

onde foi realizado o EP, do NE e da turma. 

 

4.1. Caracterização do Meio e da Escola 

 

Marco de Canaveses, é um concelho que pertence ao distrito do Porto, da 

região do Norte e da sub-região do Tâmega e Sousa. Este concelho faz fronteira 

a Norte com o concelho de Amarante, a Poente com o de Penafiel, a Nascente 

com o de Baião e a Sul com o concelho de Cinfães. É banhado pelo rio Tâmega 

que o atravessa de Nordeste a Sudoeste e pelo Douro que o limita a Sul. Tem 

uma área de aproximadamente de 202 Km2, distribuída por 16 freguesias, com 

uma população a aproximar os 53000 habitantes.  

 

O concelho possui vários jardins-de-infância e escolas primárias, básicas, 

secundárias e profissionais. 

A ESMC situa-se Rua Caetano Mesquita Vasconcelos, nº 46, no centro 

da cidade. Recentemente, foi intervencionada ao abrigo do Programa de 

Modernização do Parque Escolar destinado ao Ensino Secundário. 

Figura 1 - Localização do concelho do Marco de Canaveses. 
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A escola é constituída por um grande conjunto edificado, interligado a um 

segundo espaço destinado à promoção desportiva, com dois polidesportivos, 

uma sala de expressões, balneários, gabinetes e áreas de apoio. O espaço de 

recreio e desporto exterior é constituído por campos desportivos, pista de 

atletismo e de saltos com caixa de areia, e por espaços verdes. As salas de aula, 

salas de artes, laboratórios, salas TIC, oficinas e espaços de apoio estão 

concentrados em três corpos, existindo mais dois corpos destinados aos 

espaços administrativos, de direção, áreas de professores, cozinhas e áreas de 

serviço, refeitório, bar, biblioteca e outras salas de apoio. 

 

A sua oferta educativa encontra-se a um nível satisfatório, desde o 3.º 

ciclo do ensino básico (7.º, 8.º e 9.º), passando pelos cursos científico 

humanísticos (10.º, 11.º e 12.º), nomeadamente os cursos de Línguas e 

Humanidades, Ciências e Tecnologias, Ciências Socioeconómicas e Artes 

Visuais, até aos cursos profissionais (10.º, 11.º e 12.º), particularmente Técnico 

de Restauração Cozinha e Pastelaria, Técnico de Comunicação e Serviço Digital 

Técnico de Multimédia, Técnico de Contabilidade, Técnico Auxiliar de Saúde, 

Técnico de Informática – Sistemas e Técnico de Desporto. 

A instituição estabelece um protocolo com a Câmara Municipal do Marco 

de Canaveses e com a Junta de Freguesia de Sobretâmega para a utilização do 

Centro de Formação Desportiva de Canoagem no Parque Fluvial do Tâmega, 

para a prática de canoagem e promoção de atividades fluviais.   

Figura 2 - Maquete da Escola Secundária do Marco de Canaveses 
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Para uma correta e ordenada utilização de todos os equipamentos e 

espaços, é construído um roulement, a respeitar por todos os intervenientes. 

A ESMC caracteriza-se pela componente humana que dela faz parte, pela 

qualidade do seu desempenho e pela filosofia humanista que defende. 

Apresenta uma oferta educativa alargada, proporciona aos alunos áreas de 

formação adequadas aos seus interesses, motivações e objetivos, sempre 

compatíveis com as necessidades de acesso ao Ensino Superior e com as 

saídas profissionais, promovendo uma abertura diversificada em cada ano 

escolar, indo ao mesmo tempo ao encontro das expetativas dos jovens, 

facilitando-lhes uma maior acessibilidade ao emprego. 

 

4.1.1. Caracterização dos Espaços e Recursos de Educação Física 

 

A ESMC no que concerne a infraestruturas para a prática de atividade 

física e desportiva, dispõe de vários espaços para fomentar a prática de diversas 

modalidades. Possui dois pavilhões polidesportivos com a oportunidade de por 

em prática diversas modalidades, como por exemplo, andebol, basquetebol, 

badminton, futsal, badminton, ginástica, atletismo, entre outras, sendo o primeiro 

divido em dois espaços e o segundo dividido em três espaços. São apoiados por 

seis balneários, três para o sexo feminino e os restantes três para o sexo 

masculino, duas casas de banho para os docentes e funcionários (uma para o 

sexo masculino e uma para o sexo feminino), duas casas de banho para os 

alunos (uma para o sexo masculino e uma para o sexo feminino), para ser 

utilizada enquanto se encontram em aulas, duas arrecadações com diverso 

material de apoio das diferentes modalidades, um posto de primeiros socorros e 

um gabinete, utilizado na sua maioria pela docência da disciplina e pelo NE para 

a preparação e reflexão das aulas. No espaço exterior da escola, desfruta de um 

campo polidesportivo coadjuvado por uma pista de atletismo e uma caixa de 

área, com a possibilidade de por em prática as diversas modalidades 

mencionadas anteriormente. Acrescenta ainda, um espaço na escola, 

denominado de “Sala de Expressões”, para promover modalidades do foro das 

expressões corporais, nomeadamente a dança. 
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Além dos espaços físicos dentro das instalações da ESMC, esta encontra-

se apoiada com mais dois espaços para a prática da atividade física e desportiva. 

O Pavilhão Municipal Bernardino Coutinho, sendo este espaço explorado pelas 

turmas dos cursos profissionais, e o Centro de Formação Desportiva em 

Canoagem no Parque Fluvial do Tâmega, sendo este último utilizado para as 

aulas de Canoagem. 

 

Relativamente aos recursos temporais, o primeiro período teve início a 18 

de setembro e o seu término a 13 de dezembro de 2018, o segundo período teve 

início a 3 de janeiro e o seu término a 4 de abril de 2019, e por último, o terceiro 

período teve início a 23 de abril e o seu término para o 12.º ano a 4 de junho de 

2019 e para o 7.º ano a 13 de junho de 2019. 

No que concerne aos recursos humanos, encontravam-se presentes dois 

auxiliares de apoio às instalações desportivas e três auxiliares na ação 

educativa, porque durante um período de tempo, a PC e os dois restantes PE, 

ajudaram na realização da PES. 

 

4.2. Caracterização do Núcleo de Estágio 

 
Ao longo do primeiro ano do Mestrado de Ensino de Educação Física 

foram fornecidas informações acerca das questões relacionadas com o EP. 

Independentemente da origem das mesmas, todos disseram que o NE era 

fundamental para a obtenção de sucesso.  

A parte da imagem com o ID de relação rId9 não foi encontrada no ficheiro.

Figura 3 - Parque Fluvial do Tâmega 
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Com o passar do tempo e a aproximação do momento de seleção das 

escolas, fui tentando perceber quais seriam as escolhas dos meus colegas mais 

próximos, assim como da restante turma. Com esta informação, apercebi que 

havia o desejo de dois colegas em fazer o estágio na ESMC. A partir deste 

momento, eu, juntamente com os restantes colegas procuramos tratar de todas 

as diligências, na tentativa de formar um protocolo entre a UTAD e a ESMC de 

forma a ser possível a realização do EP nesta escola que foi nossa 

anteriormente. 

Com a consolidação do protocolo e com o conhecimento que apenas eu, 

a Diana e o Diogo estávamos a concorrer à primeira hipótese, a nossa colocação 

seria certa, verificando-se a quando a saída das colocações. Neste momento, 

sentia-me confortável por saber com quem ia trabalhar, além de serem colegas 

de turma no Mestrado de Ensino de Educação Física nos Ensinos Básicos e 

Secundário, mantinha uma amizade com a Diana desde do 10.º ano, na qual 

partilhamos a mesma turma desde os tempos de secundário, inclusive na 

licenciatura. Já o Diogo conheci-o desde o 10.º ano por partilharmos a mesma 

turma no secundário. À partida, expetava um ambiente positivo e cordial.   

Passados estes longos meses entendo perfeitamente a importância do 

NE, da partilha, do saber, da reflexão e da entreajuda. Como refere Ferreira 

(2013), “E quando não falávamos sobre as aulas, falávamos sobre a escola, 

sobre nós, sobre um tema de interesse. E aqui cria-se uma relação de hábitos, 

uma relação de partilha, uma relação de confiança. Sentes-te tão mais puro, tão 

mais liberto, tão mais descansado quando sabes que tens um grupo com quem 

contar.” Partilhávamos dúvidas, incertezas, opiniões, saberes e experiências, e 

comentávamos os acontecimentos do dia-a-dia da escola. Ao longo do EP 

fizemos por estar presentes em todas as aulas, nas diferentes unidades 

didáticas, embora na grande maioria das aulas apenas como observadores 

atentos e prontos a ajudar caso fosse necessário, relativamente uns aos outros. 

Apesar de possuirmos turmas diferentes, mas do mesmo nível de 

escolaridade, procuramos sempre interagir entre as diferentes turmas, mantendo 

uma ligação de proximidade com os alunos. A reflexão após as aulas lecionadas 

foi uma constante, e foi nestas breves reflexões que muitos problemas da prática 

foram ultrapassados com êxito. Sempre que tínhamos uma opinião em relação 
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a um exercício ou progressão pedagógica, essa opinião era partilhada e 

escutada com atenção por parte dos elementos do NE, tentando a uma 

conclusão.  

A acompanhar todo este processo, esteve presente a PC. Segundo 

Silveira et al. (2014), “o professor cooperante é referenciado como sendo uma 

peça fundamental neste processo de formação. A ele compete acercar-se das 

questões que moldam o processo de supervisão, estejam estas relacionadas 

com o planeamento didático, com a gestão do tempo ou com as relações 

interpessoais”. A mesma, foi responsável pela nossa integração na escola, 

apesar de já conhecermos a maioria dos docentes por anteriormente termos 

frequentado a escola. Manteve-se a nosso lado até ao final do ano letivo, sendo 

uma conselheira em todos os momentos. 

 

4.3. Caracterização dos Alunos 

 

Uma relação extremamente importante para qualquer aluno, 

independentemente da sua idade ou do seu grau de formação, é aquela que 

estabelece com o educador. Quando os professores e alunos promovem um bom 

relacionamento, o processo de ensino-aprendizagem torna-se mais eficiente. 

 Antecipando o contato com os alunos, presenciei ambos os conselhos de 

turma, onde tomei conhecimento de algumas características gerais das mesmas. 

Roldão (1995), afirma que a caracterização da turma deve ser apresentada de 

forma antecipada ao início das aulas, de modo a permitir aos professores da 

turma tomarem conhecimento de todas as informações relevantes para articular 

da melhor forma o planeamento e a calendarização das diversas atividades a 

desenvolver com os alunos. 

Neste estágio a lecionação das aulas decorreu de forma simultânea em 

dois ciclos distintos, uma turma do 7.º ano, pertencendo ao 3.º ciclo do ensino 

básico e a outra do 12.º ano, pertencendo ao ensino secundário, porque para a 

obtenção do grau de mestre em EF em ambos os ensinos, é necessário lecionar 

nos dois níveis de ensino, ou seja, o básico e o secundário. 
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Sendo que a turma I do 12.º ano, já era conhecida dos anos anteriores 

pela PC, foi caracterizada como uma turma motivada para a prática desportiva, 

com elevado grau de cooperação com os docentes e um comportamento, no seu 

geral, adjetivado de bom. A turma corresponde ao curso científico humanístico 

de Línguas e Humanidades, composta por 22 alunos, sendo que apenas 19 

alunos frequentam a disciplina de EF, resultando 7 alunos do sexo masculino e 

12 alunos do sexo feminino. 

Pelo contrário, a turma B do 7.º ano, era desconhecida em grande parte 

pelo conselho de turma, pela consequência de os alunos estarem a frequentar 

pela primeira vez a ESMC e serem oriundos de diferentes turmas e escolas do 

concelho. A turma era composta por 27 alunos, resultando 10 alunos do sexo 

masculino e 17 alunos do sexo feminino. 

No primeiro contato com as turmas, realizou-se a apresentação do PE e 

dos alunos. De seguida, houve uma breve descrição das regras de 

funcionamento da disciplina, roulement dos espaços e dos balneários. 

Após os primeiros contatos com as turmas, ficou a sensação, no geral, 

que seriam alunos com um comportamento razoável, empenhados para a prática 

desportiva, interessados e motivados pela disciplina. Deste modo, prontifiquei a 

promover um ambiente positivo entre todos os intervenientes e desenvolver os 

domínios cognitivos, psicomotor e sócio afetivo. 

Do lado contrário, era expectável que os alunos respeitassem o professor, 

de modo a que se fomente um processe de ensino-aprendizagem com sucesso 

e a evolução de todos os domínios fosse visível. 

Como o conhecimento das características dos alunos da turma B do 7.º 

ano era muito reduzido, foi implementado o Estudo de Turma, sendo uma 

ferramenta com mais valia para o professor. As fichas de caracterização tinham 

como principal objetivo fornecer-me informações acerca dos dados biográficos, 

saúde e nutrição, rotina diária / deslocação para a escola, vida escolar, interesse 

pela disciplina e das relações interpessoais. Em ambas as turmas, foram 

aplicadas as baterias de teste do FITescola, com uma frequência em todos os 

períodos. 

Com estes resultados foi possível efetuar um planeamento mais eficaz, 

apresentando uma atenção à formação de grupos, ao grau de motivação, aos 
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problemas de saúde, hábitos alimentares, à integração, inclusão de alunos e 

promoção da aptidão física. 
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5. Organização e Gestão do Processo de Ensino-

Aprendizagem 

 

Antecedente à definição do processo de Ensino-Aprendizagem, senti a 

necessidade de fazer uma breve, simples e clara exposição da objetividade da 

EF para que toda a informação seja consolidada. 

“O ensino em EF tem como objetivo garantir um nível elevado de formação 

básica – corporal e desportiva – de todos os alunos. Como disciplina escolar a 

EF constitui a forma fundamental e mais importante da formação corporal das 

crianças e jovens, na qual o respetivo professor conduz um processo de 

educação e aprendizagem motora e desportiva, quer dizer, a EF, vê realizados 

os seus objetivos apenas quando nela se verificam uma unidade de forma e de 

processo” (Bento, 1987, p.37). 

O professor de EF deve garantir um processo de Ensino-Aprendizagem 

guiado e planeado, consoante os objetivos que pretende atingir, tendo sempre 

como foco principal a formação dos alunos. Segundo Bento (2003), o processo 

de planeamento “é o elo de ligação entre as pretensões, imanentes ao sistema 

de ensino e aos programas das respetivas disciplinas, e a sua realização 

prática”. 

Este capítulo divide-se no plano anual, nas unidades didáticas e no plano 

de aula. Estes vários níveis, encontram-se em constante interação e sequência 

lógica de ensino. Segundo Bento (2003), “a lógica da realização progressiva do 

ensino, da sua perspetiva sistemática e contínua, do seu carácter processual e 

do seu decurso temporal, aponta a necessidade de diferentes momentos e níveis 

das tarefas de planeamento e preparação do ensino pelo professor”.  

O processo consiste numa ligação entre o docente e os alunos, em que o 

professor é responsável pela transmissão dos conhecimentos e o aluno incube 

a responsabilidade de recetor, tendo o dever de adaptar e adequar os conteúdos 

de uma forma participativa e aplicada. 

No entanto, segundo Aranha (2005), “O processo de ensino-

aprendizagem não deve referir-se apenas à mera transmissão de conteúdos, 
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mas sim contribuir de forma efetiva para a ação educativa, a qual deve ser 

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

 

5.1. Planeamento Anual 

 

No que antecede o início dos anos letivos, os professores questionam-se 

acerca dos conteúdos a lecionar aos seus alunos, a sua ordem e para quê o 

tempo é despendido. A realização do planeamento anual é de suprema 

relevância, porque inclui os objetivos a atingir, os conteúdos e a disposição do 

tempo a lecionar, e a referência a todas as atividades.  

Segundo Bento (2003), “as características, as leis, princípios e a essência 

do ensino não admitem a ideia de planear isoladamente as ações pedagógicas, 

de aula para aula, de partir e fragmentar processos de formação (…) no ensino 

trata-se de traçar e realizar um plano global, integral e realista da intervenção 

educativa para um período lato de tempo”. O mesmo autor acrescenta que “...os 

detalhes e demais medidas didático-metodológicas são reservados para os 

planos das unidades temáticas ou didáticas e para o projeto de cada aula, porém, 

numa sequência lógica que aqui tem o seu início”. 

O planeamento anual foi realizado na primeira reunião de grupo de EF, 

sendo fundamental para a definição dos objetivos propostos. Neste 

planeamento, os professores de EF e os elementos do NE, analisaram os 

critérios/parâmetros de avaliação e as competências/aprendizagens essenciais 

determinadas para cada ciclo, e as atividades do grupo na escola, a saída com 

os alunos em representação da escola e o desporto escolar municipal.  

Nas reuniões iniciais do NE, analisamos o calendário letivo de 2018/2019. 

Esta análise teve como principal propósito enumerar a totalidade de aulas que 

iriamos lecionar em cada um dos períodos, a distribuição das modalidades por 

período e da respetiva carga horária, prestando sempre atenção ao roulement 

da ocupação dos espaços nas instalações e ao material disponível, e a definição 

das datas de início e fim da Prática de Ensino Supervisionada (PES) e das 

respetivas observações aos restantes colegas do NE. Este planeamento anual 
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teve uma extrema importância para a execução das tarefas a realizarem-se 

durante o estágio. 

Assim sendo, o planeamento anual da turma B do 7.º ano e da turma I do 

12.º ano foram definidos vários objetivos, finalidades e alvos para cada 

modalidade, conforme o documento elaborado pelo grupo de EF acerca das 

Aprendizagens Essenciais, regendo-se pelos Programas Nacionais de EF. 

As UD definidas para as turmas do 7.º ano foram a dança, o andebol, o 

atletismo, o futsal/futebol, o badminton, a ginástica de solo e o voleibol, sendo 

que, as três primeiras foram abordadas no 1.º período, o atletismo teve 

continuidade no 2.º período, assim como as duas sequentes. A ginástica de solo, 

teve continuidade no 3.º período, onde também foram abordadas as duas 

últimas. A aptidão física era consequente em todos os períodos. 

Nas turmas de 12.º ano, os alunos têm a hipótese de escolher nas 

diferentes áreas, as modalidades que gostariam de abordar ao longo do ano 

letivo. As UD escolhidas, por votação na primeira aula, foram o andebol, o 

badminton, o basquetebol, o futebol/futsal, a ginástica acrobática e a canoagem. 

As duas primeiras foram abordadas no 1.º período e as três sequentes no 2.º 

período, sendo que, a ginástica acrobática teve continuidade no 3.º período. A 

canoagem foi abordada no 1.º e 3.º período. A aptidão física era integrada em 

todos os períodos. 

Além do calendário escolar, do roulement dos espaços das instalações, 

do material disponível em cada espaço e nas arrecadações, é relevante fazer 

referência ao horário escolar de cada turma e os minutos de cada aula, sendo 

que os blocos são de 45 minutos ou de 90 minutos (2 blocos juntos). Sendo 

assim, a turma B do 7.º ano tinha aulas à terça-feira das 17h05 às 18h35 (bloco 

de 90minutos) e à quinta-feira das 11h55 ao 12h40 (bloco de 45 minutos). 

Relativamente à turma I do 12.º ano, tinha aulas à terça-feira das 11h55 às 13h25 

(bloco de 90 minutos) e à sexta-feira das 08h30 às 10h00 (bloco de 90 minutos). 

Todos os parâmetros referidos anteriormente permitem a justificação da 

elaboração precedente do planeamento anual, com o propósito, como a palavra 

anterior indica - planear, organizar e definir objetivos de todo o processo de 

Ensino-Aprendizagem das turmas, de forma atingir o patamar do sucesso. 
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Na elaboração deste planeamento, só tínhamos o conhecimento dos anos 

de ensino e as modalidades desportivas que ia ser lecionado e as atividades a 

decorrer ao longo do ano letivo. Salvaguardo que, como qualquer plano, pode 

estar sujeito a alterações, conforme a influência de várias advertências que 

advém ao longo do ano letivo.  

No capítulo seguinte, das Unidades Didáticas respetivamente, poderemos 

verificar algumas os níveis e os objetivos atingidos.  

 

5.2. Unidade Didática 

 

A UD designa-se pelo “segundo nível de planeamento, é uma construção 

orientadora da ação docente, que, como processo, organiza e dá direção e 

coerência aos objetivos a que se propõe.” (Bossle, 2002).  

Para Bento (2003), “constitui o nível fundamental de planeamento de 

ensino (…) devem ser apresentados, de forma concreta, palpável e explícita, os 

objetivos e a matéria para um espaço temporal.” Desta forma, auxiliam o 

professor na preparação das diferentes aulas, servindo como um documento 

orientador no processo ensino-aprendizagem. Segundo o mesmo autor, Bento 

(2003), “a UD constitui unidades fundamentais e integrais do processo 

pedagógico e apresentam aos professores e alunos etapas claras e bem 

distintas do processo de ensino-aprendizagem”. Ou seja, podemos reiterar que 

as UD constituem uma ferramenta muito importante no processo de ensino-

aprendizagem, tornando-o mais eficaz. 

Acrescentando, Aranha (2004) diz que a “UD deve obedecer a uma 

estrutura lógica e contínua”. Define a mesma, como um conjunto de aulas que 

corresponde a cada modalidade desportiva e/ou atividade física, desenvolvida 

num específico período de tempo. 

Para a elaboração de cada UD, esteve sempre presente a caracterização 

dos recursos, caracterização da população-alvo, critérios, parâmetros e 

ponderações de avaliação, definição de objetivos de cada domínio, sequência 

de conteúdos a serem abordados e as estratégias a aplicar. 
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5.2.1. Domínio das Atitudes 

 

A Lei de Bases do Sistema Educativo, em consonância com a Lei 

Fundamental, estipula, no n.º 4 do artigo 2.º, que “o sistema educativo responde 

às necessidades resultantes da realidade social, contribuindo para o 

desenvolvimento pleno e harmonioso da personalidade dos indivíduos, 

incentivando a formação de cidadãos livres, responsáveis, autónomos e 

solidários e valorizando a dimensão humana do trabalho”. Por sua vez, no n.º 5, 

assume que “a educação promove o desenvolvimento do espírito democrático e 

pluralista, respeitador dos outros e das suas ideias, aberto ao diálogo e à livre 

troca de opiniões, formando cidadãos capazes de julgarem com espírito crítico e 

criativo o meio social em que se integram e de se empenharem na sua 

transformação progressiva”. 

Os objetivos do Domínio das Atitudes, também conhecido na génese 

escolar como Domínio Sócio Afetivo, foram retirados do Currículo do Ensino 

Secundário, das Aprendizagens Essenciais de EF do 11.º ano e 12.º ano e do 

Currículo do Ensino Básico (3-º Ciclo), das Aprendizagens Essenciais de EF do 

7.º ano, documentos estes facultados e elaborados pelo Grupo de EF, baseados 

no programa nacional de EF. 

Os objetivos definidos para todas as UD são semelhantes na turma I do 

12.º ano e na turma B do 7.º ano: 

 Coopera com os colegas e empenha-se ativamente em todas as 

situações da aula, escolhendo as ações favoráveis ao êxito pessoal, de 

grupo/turma; aceitando as indicações que lhe sejam dadas; consentindo 

com as opções e falhas dos seus companheiros e oferecendo sugestões 

que beneficiem a sua melhoria; 

 Escuta com atenção a informação exposta pelo professor; 

 Cumpre as regras/deveres básicos de cidadania com os colegas, 

professores, funcionários e respeita o material; 

 É pontual, assíduo e cumpre com o regulamento da disciplina. 

Para atingir o sucesso destes objetivos, utilizaram-se várias estratégias 

que serão apresentadas posteriormente. 
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5.2.2. Domínio dos Conhecimentos 

 

O Domínio dos Conhecimentos centra-se nas habilidades da perceção de 

um conteúdo, a compreensão e aplicação sobre um problema ou fato. 

Os objetivos deste domínio, também conhecido na génese escolar como 

Domínio Cognitivo, foram retirados do Currículo do Ensino Secundário, das 

Aprendizagens Essenciais de EF do 11.º ano e 12.º ano e do Currículo do Ensino 

Básico (3-º Ciclo), das Aprendizagens Essenciais de EF do 7.º ano, documentos 

estes facultados e elaborados pelo Grupo de EF, baseados no programa 

nacional de EF. 

Os objetivos definidos para todas as UD são semelhantes na turma I do 

12.º ano e na turma B do 7.º ano: 

 Conhece a história, regulamento e a evolução da modalidade; 

 Conhece, aplica e identifica os elementos técnico-táticos abordados; 

 Conhece e identifica os materiais utilizados; 

 Conhece os processos de elevação e manutenção da aptidão física; 

 Conhece a importância do Exercício Físico na adoção de um estilo de vida 

Saudável. 

Para atingir o sucesso destes objetivos, utilizaram-se várias estratégias 

que serão apresentadas posteriormente. 

 

5.2.3. Domínio das Atividades e da Aptidão Física 

 

O Domínio das Atividades e da Aptidão Física envolve a combinação entre 

habilidades físicas e processos cognitivos, e também, a manipulação de objetos, 

ou seja, é a realização da ação por excelência. 

Os objetivos deste domínio, também conhecido na génese escolar como 

Domínio Psicomotor, foram retirados do Currículo do Ensino Secundário, das 

Aprendizagens Essenciais de EF do 11.º ano e 12.º ano e do Currículo do Ensino 

Básico (3-º Ciclo), das Aprendizagens Essenciais de EF do 7.º ano, documentos 

estes facultados e elaborados pelo Grupo de EF, baseados no programa 

nacional de EF. 
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Ao contrário do que acontece nos anteriores domínios, aqui podemos 

verificar objetivos diferentes para cada UD e para cada turma. Nas UD 

correspondentes às modalidades coletivas, os objetivos da turma do 12.º I são 

elaborados numa forma mais geral, centrando-se na atuação do aluno 

atendendo o objetivo do jogo e as regras do mesmo, em situação de jogo formal, 

a atitude do aluno com e sem posse de bola. Comparado com a turma do 7.º B, 

os objetivos são mais pormenorizados, atendendo as dificuldades dos alunos 

porque na sua maioria encontram-se na iniciação da modalidade coletiva, 

centrando-se no conhecimento do objetivo do jogo, da função e do modo de 

execução das principais ações técnico-táticas e das regras do jogo, não 

descartando o seu comportamento com e sem posse de bola. Nas UD 

correspondentes às modalidades individuais, os objetivos também se 

diferenciam em ambas as turmas e nas modalidades, sendo que cada uma com 

objetivos próprios, característicos do nível de habilidade que os alunos se 

encontravam. 

Para atingir o sucesso dos objetivos mencionados nas UD, utilizaram-se 

várias estratégias que serão apresentadas posteriormente. 

 

5.3. Plano de Aula 

 

“Com o planeamento da unidade didática dão-se os primeiros passos para 

a preparação da aula. Os objetivos e conteúdos essenciais estão definidos em 

traços largos; a aula está integrada no processo global da unidade didática, está 

assinalada a sua função. (…) Sem se elaborar e terem atenção o plano anual e 

o plano da unidade temática, sem se analisar e avaliar o ensino anterior, não se 

pode falar propriamente de preparação das aulas (…) a preparação da aula 

constitui, pois, o elo final da cadeia de planeamento do ensino pelo professor” 

(Bento, 2003). 

A promoção da aula é a principal ação do professor, devendo esta ser 

planeada antecipadamente, tendo em conta as aulas antecedentes e com um fio 

condutor para as seguintes. O plano de aula deve ser objetivo e concreto, as 

suas indicações devem ser específicas e não abrangentes.  
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“Cada aula fornece um contributo totalmente específico, apenas a ela 

pertencente, para a solução das tarefas de uma unidade temática, do programa 

anual, e do programa de toda a escolaridade. Tem que assumir sempre uma 

função concreta, na qual se reflitam, de forma bem proporcionada, as tarefas 

principais da unidade ou ciclo de ensino mais lato em que inclui” (Bento, 2003). 

Segundo Alvarenga (2011, p.23), a planificação é “uma atividade que 

consiste em definir e sequenciar os objetivos do ensino e da aprendizagem dos 

alunos, determinar processos para avaliar se eles foram bem conseguidos, 

prever algumas estratégias de ensino/aprendizagem e selecionar 

recursos/materiais auxiliares.” Ou seja, planificar é definir o que se pretende 

fazer e organizar o modo como será transmitido o ensinamento. 

A construção do plano de aula, dentro do NE, não foi elaborado em 

conjunto, pelo que cada um optou por usar a sua estrutura própria do plano de 

aula. A estrutura do plano de aula adotado ao longo do ano letivo continha um 

cabeçalho e um rodapé, na qual no primeiro identificava o agrupamento e a 

escola, e no segundo o número da página, sendo este realizado previamente. A 

primeira página dividia-se em quatro partes: 

1) Identificação da UD; Enumeração da aula e da aula correspondente à 

UD; Designação da data, hora e tempo da aula; Identificação da turma, 

do professor e do número de alunos; Designação do espaço e do 

material necessário; 

2) Denominação do objetivo específico, dos conteúdos e da função 

didática; 

3) Identificação dos objetivos operacionais, incluindo a ação, o contexto 

e os critérios de êxito; 

4) Identificação da sequência das tarefas e descrição do controlo e das 

estratégias, mencionando o tempo parcial de cada uma e o esquema, 

coadjuvado pela legenda dos esquemas.  

Finda a realização da aula, era elaborado um balanço final da aula, de 

forma reflexiva, em que analisava e avaliava as estratégias utilizadas, o 

comportamento dos alunos, o cumprimento dos objetivos da aula e as sugestões 

para utilizar numa futura aula. 
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Os balanços finais das aulas obedeciam a uma estrutura própria 

previamente definida, como acontecia na realização do plano de aula, em que 

faziam parte os seguintes tópicos: 

 Considerações gerais; 

 Avaliação do comportamento dos alunos; 

 Avaliação das estratégias utilizadas; 

 Sugestões. 

Após a elaboração do mesmo, este era entregue à PC. 

Na elaboração dos inúmeros planos de aula ao longo deste EP em ambas 

as turmas, focava-me na reflexão da aula anterior dessa mesma modalidade e 

na progressão pedagógica associada a essa mesma modalidade. É 

importantíssimo perceber o que foi eficaz, o que tem de ser melhorado, o que 

decorreu bem e o que decorreu pior. 

 

5.4. Métodos de Controlo do Processo 

 
O processo ensino-aprendizagem é composto por três momentos 

fundamentais de avaliação: a avaliação diagnóstica que é a primeira avaliação a 

realizar, ou seja, é a avaliação que se realiza no início do processo de ensino-

aprendizagem; a avaliação formativa que podemos qualificar de avaliação 

intermédia uma vez que, é realizada durante todo o processo de ensino e por 

fim, a avaliação final, que podemos designar de sumativa (Aranha, 2004). Estes 

momentos de avaliação são de uma forma sequencial e ocorrem durante todo o 

processo. 

“A avaliação é uma questão complexa, em permanente discussão e 

geradora de muitas tensões. A avaliação é um elemento integrante e regulador 

das práticas pedagógicas, mas assume, também, uma função de certificação 

das aprendizagens realizadas e das competências desenvolvidas – avaliação 

como prática estrutura” (Abrantes, 2002). 

A avaliação dos alunos em EF não se limita ao ato de classificar, 

corresponde também a uma atitude crítica e renovadora permitindo à escola 

assumir-se como algo mais humano. Para além disso, todo o processo de 

controlo e avaliação tem um papel regulador da atividade, tanto do professor 
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como dos alunos. A avaliação permite confirmar se a disciplina está a ser bem 

orientada ou não, e executar os reajustamentos se necessário. 

Aranha (2004) refere que “estas avaliações permitem ajudar de forma 

sistemática, os objetivos e as estratégias, adequando a atividade pedagógica do 

professor às necessidades dos alunos, garantindo o sucesso da aprendizagem.” 

 

5.4.1. Avaliação Diagnóstica 

 

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). 

Para realizar uma avaliação eficaz, elaborou-se uma ficha de registo e 

observação, referente à turma, que permitiu registar as informações acerca dos 

conteúdos do interesse da escola. Aranha (2004), refere que esta avaliação deve 

medir, de forma geral, o nível da turma e não de forma individual o nível dos 

alunos. 

A avaliação consistiu na observação da prestação dos alunos nas 

primeiras aulas, focando a atenção nos conteúdos a serem abordados ao longo 

de ano letivo, sendo que fosse posteriormente válido para o planeamento das 

variadas UD de desportos coletivos. Os alunos foram dispostos em vários 

grupos, onde realizaram o jogo dos passes com as mãos, com diferentes 

tamanhos de bolas (andebol e basquetebol), para avaliar os seguintes conteúdos 

(ver em anexo): 

 Ocupação racional do espaço; 

 Marcação; 

 Desmarcação; 

 Ação ofensiva; 

 Ação defensiva. 

O registo das classificações foi realizado da seguinte forma: 

 Revela; 
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 Não revela. 

Findo o apuramento das classificações nos diferentes conteúdos, era 

calculado o nível do aluno nos seguintes critérios: 

 Introdutório – se o aluno revela até dois conteúdos; 

 Elementar – se o aluno revela até três conteúdos; 

 Avançado – se o aluno revela quatro ou mais conteúdos. 

Após verificar os níveis dos alunos, foi possível identificar onde se 

encontrava o nível da turma, de uma forma geral. Estes dados serviram 

futuramente para planear as UD respetivas aos desportos coletivos de uma 

forma eficaz. 

Nas restantes UD, as primeiras aulas serviam para efetuar uma 

observação, para identificar como os alunos se sentiam à vontade com a 

disciplina e após um momento reflexivo eram planeadas as restantes aulas e as 

respetivas estratégias. De realçar, devido ao facto da PC acompanhar a turma 

do 12.º ano desde o 10.º ano e a mesma conhecer as características coletivas 

da turma, este método de avaliação apenas foi aplicado à turma de 7.º ano. 

 

5.4.2. Avaliação Formativa 

 
Ao longo do processo considera-se a 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 formativa, comparado com a anterior, aplica-se em todas as 

aulas das UD, ou seja, durante todo o processo de ensino-aprendizagem. 

Acrescento que, ao contrário da avaliação antecedente, esta deve ser feita de 

forma individual, permitindo ao professor recolher o máximo de dados possíveis, 

acerca de todo o processo de ensino-aprendizagem. Para esta avaliação foi 

elaborada uma grelha de registo de comportamento, aproveitamento e 

participação. 
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O registo dos dados foi realizado da seguinte forma (do melhor para o 

pior): 

 Aproveitamento – Muito bom; Bom; Suficiente; Insuficiente; Fraco; 

 Participação – Boa; Média; Fraca; 

 Comportamento – Disciplinado; Pouco disciplinado; Indisciplinado. 

O sucesso escolar e a eficácia pedagógica são os objetivos fundamentais 

desta avaliação. Para tal fim, o docente deve adequar, sistematicamente, as 

decisões previamente tomadas, através de novas decisões face às condições 

encontradas (Aranha, 2004). 

Através desta avaliação, é possível classificar cada aluno nos três 

domínios de aprendizagem, com a recolha de informações ao longo do processo 

de ensino-aprendizagem (Aranha, 2004). 

De realçar, no 3.º período na turma B do 7.º ano contou com um projeto 

DAC, que tem como objetivo estabelecer relações intra e interdisciplinares e 

construir aprendizagens significativas. Os alunos além de serem avaliados aos 

seguintes domínios, a sua participação no projeto contabilizou 5% na sua nota 

final. Acrescentando, os critérios de avaliação eram diferentes comparando a 

turma no secundário com a turma do 3º. Ciclo. 

 

5.4.2.1. Domínio Saber Estar 

 

Este conceito também é conhecido pelo domínio “socio-afetivo”, na qual 

representa na sua globalidade as atitudes e valores individuais de cada aluno, 

nomeadamente a assiduidade e pontualidade, comportamento e empenho. 

Na turma do 12.º ano, o critério de avaliação correspondente a este 

domínio representa na sua globalidade 20% do produto final da nota individual 

do aluno. Esta percentagem está dividida em três partes diferentes, sendo que, 

os primeiros 5% é referente à assiduidade e pontualidade, os outros 5% ao 

comportamento e os restantes 10% ao empenho, por consequente, ambas são 

avaliadas através de observação direta e registo de competências. Em oposição, 

na turma do 7.º ano o critério de avaliação correspondente a este domínio 

representa na sua globalidade 30% do produto final da nota individual do aluno. 



Dissertação de Mestrado em Ensino de Educação Física no Ensino Básico e Secundário 2018/2019 

  
 

  

Relatório da Prática de Ensino Supervisionada 33 

 

Esta percentagem está dividida em três partes diferentes, sendo que, os 

primeiros 5% é referente à assiduidade e pontualidade, os seguintes 10% ao 

comportamento e os restantes 15% ao empenho, por consequente, ambas são 

avaliadas através de observação direta e registo de competências. No 3.º 

período, excecionalmente, este passou a representar 28% do produto final, 

devido à inclusão do projeto DAC, sendo que o empenho sofre uma subtração 

de 2%. 

 

5.4.2.2. Domínio do Saber Fazer 

 

Este conceito também é conhecido pelo domínio “psicomotor”, na qual 

representa a conjunção das capacidades motoras, nomeadamente a aptidão 

muscular e aeróbia, e os processos cognitivos. 

Na turma do 12.º ano, o critério de avaliação correspondente a este 

domínio representa na sua globalidade 70% do produto final da nota individual 

do aluno. Esta percentagem esta dividida em duas partes diferentes, sendo que, 

a primeira refere-se as competências psicomotoras com um valor de 60% e a 

segunda refere-se à aptidão física com um valor de 10%, sendo que ambas são 

avaliadas através de observação direta e registo de competências. 

De outro modo, na turma do 7.º ano, o critério de avaliação 

correspondente a este domínio representa na sua globalidade 55% do produto 

final da nota individual do aluno. Esta percentagem esta dividida em duas partes 

diferentes, sendo que, a primeira refere-se as competências psicomotoras com 

um valor de 45% e a segunda refere-se à aptidão física com um valor de 5%, 

sendo que ambas são avaliadas através de observação direta e registo de 

competências. No 3.º período, excecionalmente, este passou a representar 60% 

do produto final, devido à inclusão do projeto DAC, sendo que a primeira parte 

com um valor de 50% e a segunda parte com um valor de 10%. 

 

5.4.2.3. Domínio do Saber 
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Este conceito também é conhecido pelo domínio “cognitivo”, na qual 

representa diretamente os conhecimentos individuais dos alunos, 

nomeadamente, a história, as regras e as leis de jogo, a aplicação e identificação 

dos elementos técnico táticos das diferentes modalidades e, ainda, a relação da 

aptidão física com a saúde. 

Na turma do 12.º ano, o critério de avaliação correspondente a este 

domínio representa 10% do produto final da nota individual do aluno. Os alunos 

foram avaliados com um teste teórico por período onde eram expostos os 

conteúdos abordados ao longo do ano letivo. 

Pelo contrário, na turma do 7.º ano, o critério de avaliação correspondente 

a este domínio representa 15% da nota individual do aluno. No 3.º período, 

excecionalmente, este passou a representar 7% do produto final, devido à 

inclusão do projeto DAC. Os alunos foram avaliados com um teste teórico por 

período onde eram expostos os conteúdos abordados ao longo do ano letivo. 

 

5.4.3. Avaliação Sumativa 

 
A avaliação final contém um caráter sumativo, sendo que serve como 

compêndio do que ocorreu ao longo deste processo, refletindo pelo sucesso do 

produto, que fornece informações do produto final e permite fazer um balanço da 

atividade. (Aranha, 2004). 

Esta avaliação era realizada no final de todas UD, após consolidar de 

todos os elementos técnico-táticos. 

Podemos concluir que a avaliação sumativa é uma sustentação da 

avaliação formativa, sendo um complemento à avaliação no domínio do saber 

fazer ao longo de todas as aulas. 

 

5.5. Estratégias do Processo de Ensino-Aprendizagem 

 

Nesta última secção, repetindo as afirmações mencionadas nas secções 

anteriores, será apresentada as estratégias utilizadas durante a lecionação das 

aulas, com o intuito de expressar uma reflexão, identificar as estratégias com ou 
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sem sucesso e a justificação para as mesmas não apresentarem eficácia, 

expondo aspetos a melhorar ou as mudanças efetuadas posteriormente. 

 

5.5.1. Preparação da aula 

 

Inicialmente, antes de cada aula houve uma atenção e um cuidado em 

tomar um conjunto de ações para me sentir confiante e apto para a lecionação 

das próprias aulas.  

Consequentemente, uma das estratégias utilizadas foi chegar de forma 

antecipada ao espaço de aula para preparar e organizar o material necessário 

para todos os exercícios. A elaboração do plano de aula era concretizada no 

máximo com um dia de antecedência à lecionação da mesma, assim como todas 

as estratégias e o normal funcionamento da aula do dia seguinte.  

Estas estratégias proporcionaram um maior tempo útil da aula, 

minimizando o tempo nas transições, e permitiu partilhar com a PC dúvidas de 

modo a prevenir acontecimentos inesperados, estando assim, melhor preparado 

e organizado.  

 

5.5.2. Introdução das aulas 

 

Na fase introdutória das aulas, foi tido em preocupação a utilização de 

estratégias de modo os alunos a estarem concentrados na instrução do 

professor, com uma postura de rigor e organizativa, usando uma comunicação 

firme e educada. 

Os alunos conforme chegavam dos balneários sentava-se no banco 

sueco, de frente para o professor. Caso houve ausência do mesmo, 

organizavam-se em meia lua, à frente do professor e de costas para as restantes 

turmas.  

Em todas as aulas iniciava-se com o alerta das normas de segurança, a 

conduta da aula e alerta para os perigos dos espaços onde cada aula se 

realizava. De seguida, era efetuada a ponte da aula anterior. Para cativar a 

atenção e a concentração dos alunos a estratégia utilizada foi o questionamento. 

Desta forma, também, era possível verificar o nível de aquisição dos conteúdos 
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abordados anteriormente. Para um bom funcionamento, os alunos foram 

informados que quem pretendia responder teria de levantar o braço, o que nem 

sempre levava o professor a selecionar estes alunos com o objetivo reforçar a 

instrução nos alunos com dificuldades. 

Posteriormente, era mencionado o objetivo específico da aula e as suas 

componentes críticas. A demonstração das mesmas, por vezes, foi efetuada 

pelos alunos. 

 

5.5.3. Mobilização dos Alunos 

 

No normal decorrer do ano letivo, o PE tentou mobilizar os alunos para 

todas atividades, exercícios e aulas, eficazmente e emotivamente, de forma a 

demover e despertar o interesse nos alunos. 

Para a tal constatação anterior, foi usado várias estratégias, para o 

destaque do uso do incentivo na comunicação, através de frases, como por 

exemplo: “vamos, vamos;” “organiza rápido, vamos fazer jogo.” 

No planeamento das aulas, tivemos especial atenção, para uso de 

diferentes metodologias, para as aulas não se tornarem monótonas e desta 

forma manter os alunos motivados. 

Por exemplo, na UC de ginástica acrobática do 12º. I, os alunos os 

diferentes grupos de trabalho, puderam escolher a música para apresentar a 

coreografia na final e, ao mesmo tempo utilizá-la nas aulas para treinar a 

esquematização das figuras acrobáticas. Na UC de dança do 7.º B, os alunos 

tinham a liberdade usar os objetos disponíveis para demonstrar a sua 

criatividade e expressão corporal nas aulas. 

 

5.5.4. Organização e Controlo da Aula 

 

Os exercícios eram organizados de forma simples e clara, para os alunos 

assimilarem o mais rápido possível os objetivos, a instrução e a funcionalidade, 

de modo a não perder tempo na organização e/ou transição. 

Como contribuinte para o facto anterior, foi o uso do material adequado 

para cada exercício, como por exemplo, organizar o espaço de jogo com a 
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mesma cor de sinalizadores ou no caso de ser mais de um espaço, organizá-los 

com cores distintas. Esta estratégia permitiu que os alunos aos se deslocarem 

para o espaço assimilassem de forma imediata onde se teriam de colocar e 

identificar na instrução o contexto do exercício. 

De forma a cumprir os objetivos da aula e detetar e prevenir situações de 

risco, o PE organizou os espaços e os exercícios de aula possibilitando o 

posicionamento e a circulação por fora do espaço de aula com o objetivo de 

observar todos os alunos para controlar a prática, intervir e corrigir a postura do 

aluno. Com esta estratégia, evitávamos sucessivos erros dos alunos, dávamos 

feedbacks, incentivos e elogios tanto em grupo, em voz alta de modo a todos 

ouvirem, como individualmente. 

Durante os exercícios, o feedback ou incentivo, individual e em turma, 

estava sempre presente com o intuito de cada aluno sentir que estava em 

constante supervisão procurando igualmente manter os níveis de motivação 

elevados. 

Na UC de ginástica de solo da turma do 7.ºano, a avaliação sumativa 

consistiu numa sequência de elementos de ligação, equilíbrio, flexibilidade e 

solo. O PE utilizou uma ilustração juntamente aos colchões onde continha a 

enumeração e ordenação dos elementos da sequência. Optou-se por esta 

estratégia para caso os alunos se esquecessem do elemento seguinte na 

sequência não perderem tempo e com um simples olhar continuarem a tarefa.  

Caso existissem alunos em dispensa da prática, era entregue um relatório 

de aula para o aluno preencher, de modo a manter a atenção na instrução e 

feedback do professor e/ou eram utilizados para a manutenção do material, 

rentabilizando o tempo, para que os restantes alunos tivessem o mais tempo 

possível em tempo de empenhamento motor. Posteriormente eram responsáveis 

por arrumar o material utilizado no final da aula. 

Em relação à UC de canoagem da turma do 12.º ano, havia alunos com 

fobia ao meio aquático. Neste caso, aos mesmos foi proposto um trabalho 

descriminado acerca da modalidade, sendo os parâmetros de avaliação 

diferentes. Esta estratégia permitiu os alunos presenciar da mesma forma as 

aulas. 
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5.5.5. Instrução, Demonstração e Transições 

 

Na instrução dos exercícios, os alunos eram organizados em meia lua, de 

frente para o professor e de costas para as restantes turmas e outras causas 

que pudessem distrair os mesmo e/ou interferir na comunicação. Esta estratégia 

tinha como principais objetivos observar todos os alunos e impedir a dispersão 

dos mesmos. 

Aquando da explicação verbal dos exercícios da aula, uma das 

estratégias usadas foi a transmissão curta e objetiva dos conteúdos e dos 

critérios de êxito. Inicialmente, esta estratégia não era utlizada, mas após 

perceber que certos alunos acabavam por não perceber e ficarem confusos 

nomeadamente na turma do 3.º ciclo com a quantidade de informação 

pormenorizada debitada e, consequentemente, o PE teria de repetir tudo 

novamente e perder mais tempo útil de aula. Neste momento, apercebi que a 

culpa de não captar toda a informação não seria deles, mas sim, do professor. 

Após esta conclusão, referia aspetos fundamentais, curtos e de fácil perceção e, 

assim, desta forma, contribuía para posteriormente responderem eficazmente ao 

questionamento na introdução e balanço final de aula. 

A demonstração de um determinado exercício, é a transmissão de uma 

imagem visual para os alunos, daquilo que vai ser ensinado e do que estes se 

devem focar para no momento seguinte possam repetir com sucesso. Assim 

sendo, instrução dos exercícios era acompanhada por uma breve demonstração 

do exercício e/ou do gesto técnico. 

Os alunos que observavam a demonstração, encontravam-se sempre 

organizados em meia lua, de costas para as restantes turmas e possíveis 

distrações, e com um ângulo de visão correto para captar uma boa perceção do 

exercício. 

Com o conhecimento antecedente das turmas, o PE selecionava os 

alunos, como agentes de ensino, que demonstravam uma maior à vontade com 

o tema em questão e com a capacidade de executar o mais próximo da 

perfeição. Deste modo, conseguia-se motivar os alunos com maior bagagem 

técnico-tática, demonstrando um papel importante para o funcionamento da 

disciplina, mas também executassem gestos técnicos que por vezes o PE não 
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conseguia realizar, de forma tão perfeita. Esta estratégia funcionou muito bem, 

porque permitiu que o PE transmitisse os critérios de êxito enquanto os agentes 

de ensino demonstravam, de forma a potenciar o tempo útil de aula. No entanto, 

nem sempre decorreu desta forma, nomeadamente na turma do 7.º ano, devido 

à introdução de novas modalidades e gestos técnicos que maioria dos alunos 

desconheciam, como por exemplo o voleibol e o andebol. Neste caso, o PE é 

que demonstravam sempre para evitar que os alunos transmitissem uma 

imagem errada do pretendido. 

Acrescentando às estratégias anteriores, na UC de ginástica acrobática 

na turma do ensino secundário, foram usadas ilustrações das pegas, dos montes 

e desmontes, do posicionamento do base, intermédio e volante, para os alunos 

consultarem sempre que necessário de modo a prevenir situações de risco. 

Nas transições dos exercícios, a estratégia adota foi primeiramente a 

instrução, de seguida a demonstração e só posteriormente todos os alunos se 

organizavam pelos espaços para realizarem a tarefa. 

Para minimizar o barulho, já que dentro do pavilhão, partilhando o espaço 

com outras turmas, a junção dos sons provenientes dos diversos intervenientes 

e do uso do material que se faziam sentir, e para não elevar em demasia o tom 

de voz e os alunos não compreenderem nada, o PE usava o som do apito, para 

os alunos pararem a tarefa, aproximarem-se sem o material, como por exemplo, 

as bolas, para não se distraírem e ouvir a instrução. 

Por vezes era necessário modificar o espaço de aula e retirar alguns 

sinalizadores e colocá-los em diferentes locais para passar o exercício seguinte. 

Nestas transições, era pedido aos alunos para removerem de uma forma rápida 

os sinalizadores e de seguida podia deslocar-se à casa de banho para um 

momento de hidratação. Neste curto de espaço de tempo, o professor de uma 

forma rápida organizava o espaço de aula com o material necessário. Outra 

estratégia adotada ao longo das aulas para estes casos, que normalmente 

coincidiam com a transição de um exercício para o jogo reduzido, era a formação 

de grupos. Normalmente, selecionava-se alunos com uma menor influência na 

turma para não acontecer situações de exclusão para formar as equipas e 

enquanto eles mesmo selecionavam os colegas, o PE organizava o espaço. Esta 
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estratégia, assim como a anterior, permitia que os alunos não tivessem parados 

e distraídos à espera da nova organização e ao mesmo tempo hidratavam-se. 

 

5.5.6. Aquecimento 

 

A prática de “aquecer” antes de fazer qualquer movimento corporal que 

resulte num gasto de energia acima do nível de repouso é defendido por alguns 

autores. 

Segundo Costa & Costa (2013), antes de se iniciar qualquer atividade 

física, deve sempre fazer-se um aquecimento. Este assiste os esforços físicos 

que advém evitando futuras lesões. Serve para ativar o sistema cardiovascular, 

respiratório e locomotor, influenciando os alunos psicologicamente para o 

esforço que ira realizar. Dever ser realizado de forma progressiva, suave, 

agradável e constituir exercícios de caracter geral e específicos relativamente à 

modalidade, não deixando de parte a flexibilidade. 

Desta forma, tentou-se que os alunos atingissem os objetivos 

mencionados anteriormente com a inclusão de exercícios dinâmicos e 

motivacionais. 

Independentemente da modalidade, o aquecimento era iniciado pela 

mobilização articular, sendo que na turma do 7.º ano, o professor orientava o 

mesmo, ao contrário da turma do 12.º ano, os alunos, de forma rotativa, 

orientavam o aquecimento, exceto as primeiras aulas enquanto os alunos não 

assimilavam a sequência. Esta estratégia possibilitou dar mais autonomia aos 

alunos do secundário, sendo que futuramente iria integrar o ensino superior ou 

o mercado de trabalho. 

Posteriormente, na turma do 3.º ciclo a acompanhar a mobilização 

articular, eram utilizados maioritariamente jogos pré-desportivos. Esta estratégia 

era usada com o objetivo de os alunos aprenderem os movimentos básicos das 

modalidades desportivas. Nos jogos pré desportivos, os alunos conhecem o 

objetivo do jogo, a função e o modo de execução das principais ações técnico-

táticas e as suas principais regras. Por vezes, no aquecimento também eram 

introduzidos alguns exercícios da bateria de teste do FITescola, de modo aos 

alunos treinarem a sua execução e aumentaram os seus níveis de resistência. 
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Pelo contrário, na turma do secundário, a mobilização articular era 

acompanhada na sua maioria por exercícios das capacidades físicas em alta 

intensidade, nomeadamente, força, resistência, velocidade e flexibilidade. 

Inicialmente, os alunos mostravam uma atitude de rejeição e com pouco 

interesse acerca desta parte do aquecimento, mas após uma breve explicação 

dos benefícios para a saúde e a prevenção de lesões acompanhada por muito 

incentivo, os alunos modificaram a sua participação, muito devido à preocupação 

da representação da imagem corporal, um conceito que se preocupam muito 

nesta reta final do ensino secundário e a inclusão de música motivacional nos 

aquecimentos. Segundo Faria (2001, p. 24), “a música esteve sempre presente 

no quotidiano das pessoas, principalmente em ambiente escolar, com o objetivo 

de favorecer a socialização dos alunos e despertar neles o senso de criação e 

recreação”. 

A estratégia passou pelo uso do Protocolo Tabata que consiste na 

duração total de 4 minutos, sendo que 20 segundos são de atividade intensa e 

os 10 segundos sequentes são de descanso, num total de 8 séries de exercícios. 

Os exercícios selecionados eram alterados de aula para aula, de modo a não se 

tornar repetidos e trabalhar as diferentes partes do corpo. Por cada aula, eram 

selecionados 4 exercícios, sendo que eram repetidos por duas vezes. 

Inicialmente a estratégia passou por distribuir os alunos por estações, com 

rotatividade ao longo das séries. Posteriormente e para os alunos se 

encontrarem todos no campo visual do PE, organizava os alunos em xadrez, de 

frente para o mesmo. Por fim, de modo a ir ao encontro do retorno à calma depois 

do aquecimento em alta intensidade, o aluno que anteriormente tinha orientado 

a mobilização articular, orientava os alongamentos. 

No início da PES os alunos apenas realizavam uma vez o Protocolo 

Tabata. Com o desenrolar do ano letivo e a rotina, os alunos passaram a realizar 

o Protocolo Tabata por duas vezes, sendo que nessa fase, os exercícios também 

trocavam de uma repetição para a seguinte. 

Esta estratégia permitiu verificar grande evolução nos resultados da 

bateria de testes do FITescola. 
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5.5.7. Manutenção do Material  

 

No início de cada UD, os alunos eram informados acerca da correta 

utilização e manutenção do bom estado do material. Por exemplo, na UC de 

badminton, devido ao estado das raquetes, os alunos antes de usarem se 

porventura detetassem alguma anomalia deveriam alertar imediatamente o 

professor para posteriormente não ser responsabilizado pelos danos. 

No final de cada aula, os alunos que se encontravam em dispensa da 

prática arrumavam todo o material na arrecadação. Esta estratégia permitiu que 

em todas as aulas as ausências à prática fossem quase nulas.  

 

5.5.8. Superação de dificuldades 

 

Para os alunos atingirem o objetivo da aula e superarem as dificuldades 

inicialmente encontradas, a estratégia utilizada foi uma abordagem 

metodológica, sequenciada, hierarquizada, do mais simples para o complexo, 

utilizando as progressões pedagógicas, de modo a atingir o sucesso. 

Nos jogos reduzidos, a condicionamento dos mesmos contabilizou, 

também, como uma estratégia com sucesso, como por exemplo obrigatoriedade 

de realizar um determinado número de passes. 

Estas estratégias permitiram aos alunos, simultaneamente, o sucesso nas 

ações técnico-táticas. 

 

5.5.9. Controlo de Comportamentos e Indisciplina 

 

Considera-se as primeiras aulas como muito importantes, na medida que, 

conseguimos através de uma análise identificar quais os alunos que demonstram 

comportamentos menos favoráveis. No entanto, por outro lado, é neste momento 

que a turma irá assimilar a primeira imagem do agente responsável. Este período 

é muito importante, porque qualquer facilidade e fragilidade demonstrada pela 

figura de autoridade que o professor representa poderá causar instabilidade no 

bom funcionamento da aula. 
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Assim sendo, elaboraram-se as seguintes estratégias para prevenir 

comportamentos inadequados ou de indisciplina: 

 Assumir uma atitude mais autoritária e inflexível; 

 Demonstrar uma postura mais rígida; 

 Recorrer à elevação do tom de voz; 

 Na formação de grupos, separar os alunos perturbadores e colocá-los em 

grupos juntamente com os alunos mais calmos; 

 Maximizar o tempo potencial de aprendizagem; 

 Utilizar sempre o material necessário, para que os alunos não tenham 

dúvidas na organização dos exercícios; 

 Minimizar os tempos de espera; 

 Incentivar os alunos com maiores dificuldades; 

 Proporcionar feedbacks necessários, em turma e individualmente; 

 Interagir com a todos dos alunos; 

 Promover tarefas apropriadas de acordo com o nível dos alunos e objetivos 

de ensino; 

 Promover um clima positivo; 

Estas estratégias revelaram-se como bastante positivas e bem aplicadas 

na qual resultou em nenhum problema com qualquer aluno ou turma. Na sua 

generalidade, os alunos demonstraram sempre respeito pela figura de 

autoridade sendo que na turma do 12.º ano com o decorrer do ano letivo, criou-

se um laço de maior proximidade e confidencia, sendo que a faixa etária é 

próxima com o PE, sendo procurado muitas vez para aconselhar nas diversas 

situações que se deparavam no contexto extraescolar, mantendo sempre o 

respeito a quando a lecionação das aulas. 

 

5.5.10. Transmissão de Conteúdos Teóricos  

 

A transmissão de conteúdos teóricos, como por exemplo, a história, as 

leis e regras de jogo, as linhas e as medidas do campo e a cultura geral das 

modalidades, eram realizados na introdução e no balanço final da aula. De modo 
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averiguar e a potenciar a atenção dos alunos, e a assimilação dos conteúdos, o 

professor utilizava o questionamento. 

 

5.5.11. Balanço Final 

 

No balanço final da aula, assim como à introdução da aula, o PE 

organizava os alunos em meia lua ou sentados à sua frente. Este, transmitia os 

critérios de êxito e os erros comuns mais comuns. 

De modo a saber se os objetivos da aula, a transmissão dos conteúdos e 

os feedbacks realizados pelo PE ao longo da aula tinham sido captados e 

aprendidos pelos alunos, o mesmo usava como estratégia do questionamento 

por diversas ocasiões. Ao mesmo tempo, os alunos demonstravam atenção, 

interesse e participação. 

Por fim, concluíamos a aula com a informação para aula seguinte de modo 

a manter os alunos motivados nos conteúdos. 

 

5.5.12. Linguagem 

 

Relativamente à linguagem utilizada, tentou-se sempre comunicar de 

forma percetível, firme e educada com uma linguagem simples e clara para que 

todos entendessem, com uma boa colocação de voz, usando os termos 

científicos e técnico-táticos assertivos ao contexto.  
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6. Tarefas de Estágio de Relação Escola-Meio 

 

Nesta secção serão apresentadas o Estudo de Turma e toda a 

participação, colaboração e organização do PE nas atividades escolares e nas 

representações da mesma. 

 

6.1. Estudo de Turma 

 

Em contexto escolar, as aulas de EF, na contemporaneidade, possuem 

uma grande importância, permitindo desenvolver capacidades no aluno, como a 

promoção de um estilo de vida saudável e a transmissão de valores essenciais 

para o desenvolvimento de cada um (Marques, 2008). 

 Segundo Costa et al. (1996), o alcance de conhecimentos não se deve 

balizar apenas aos conteúdos de natureza académica e intelectual, cabendo às 

escolas uma gestão das diferenças individuais dos alunos contribuindo para a 

integração dos alunos na sociedade. A escola e as figuras responsáveis devem 

assegurar constantemente a inclusão e a diferenciação de todos para conseguir 

uma educação e uma formação efetiva e socialmente mais abundante. 

 O docente deve ter em consideração diversos aspetos para o sucesso das 

aulas de EF, tais como: o meio e a escola onde o professor está a lecionar, e a 

turma com a qual está a trabalhar. Portanto, deve realizar uma caraterização 

aprofundada sobre os aspetos mencionados, para atingir o sucesso na 

planificação e desenvolvimento de atividades educativas (Aranha, 2007). 

 O Estudo de Turma tem como objetivo geral caracterizar a turma B do 7º 

ano de escolaridade da ESMC, no ano letivo de 2018/2019. A recolha e a análise 

dos dados obtidos são fundamentais para o conhecimento do professor para 

averiguar eficazmente sobre o planeamento e as estratégias a adotar às 

necessidades da turma, tendo em vista o sucesso do processo de ensino-

aprendizagem. 

 No questionário obtive dados pessoais de cada aluno, bem como 

informações sobre problemas de saúde e nutrição, dados escolares, 

nomeadamente hábitos de prática desportiva, gostos pelas modalidades, 
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deslocação casa-escola. Na bateria de testes acerca das capacidades motoras, 

adquiri dados da condição de física dos alunos, que vai ser importante para 

planear as aulas. Quanto ao questionário sociométrico permitiu-me conhecer as 

relações interpessoais dos alunos.  

 Após a recolha de dados, foi realizada uma análise e discussão dos 

resultados com o propósito de: 

 Estabelecer estratégias que permitam o sucesso e o êxito de todo o 

processo de ensino aprendizagem; 
 Melhorar a intervenção pedagógica, definindo estratégias mais 

eficazes, que só são possíveis de determinar após conhecer ao 

pormenor a turma; 
 Contribuir para o melhoramento das relações interpessoais entre os 

alunos, contribuindo assim para aumentar o seu rendimento desportivo 

e escolar. 
 Sendo o objetivo principal do estudo a caracterização da turma B do 7.º 

ano, permite analisar mais especificamente os seguintes parâmetros: 
 Analisar a distribuição dos alunos por género e idade, permitindo-me 

identificar o grau de heterogeneidade da turma, deduzir o seu 

relacionamento e formar grupos. 

 Identificar problemas de saúde e hábitos alimentares dos alunos, tendo 

em vista as refeições diárias que poderão prejudicar a atividade física; 

 A vida escolar dos alunos, no que consiste ao número de retenções, a 

disciplina favorita, as modalidades que mais e menos gostam, tendo em 

vista o grau de motivação dos alunos e deduzir o relacionamento dos 

mesmos; 

 Analisar o interesse da prática de desporto extraescolar regularmente; 

 Analisar a condição física dos alunos, tendo em vista o planeamento 

das aulas; 

 Identificação das relações interpessoais que se estabelecem entre os 

membros da turma; 
 Identificar possíveis líderes da turma e os alunos rejeitados. 
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 A população-alvo deste estudo foi a turma B do 7º ano de escolaridade da 

ESMC, do ano letivo 2018/2019. A amostra é constituída por 27 alunos em que, 

10 são do género masculino e 17 do género feminino com idades compreendidas 

entre os 12 e os 15 anos. 

 A recolha de dados iniciou no concelho de turma e de seguida com o 

questionário e o teste sociométrico, preenchido no dia 6 de novembro de 2018, 

no final da aula de EF, com uma breve explicação acerca do preenchimento e 

um incentivo à seriedade para a importância do estudo de turma e os testes de 

aptidão física, efetuados no dia 9 e 11 de outubro de 2018, no horário da 

respetiva aula. 

 Para a recolha de dados, foi aplicado uma ficha de caracterização 

individual, ver em anexo, sendo que o inquérito esta dividido nos seguintes 

parâmetros, tendo em conta os objetivos do estudo: 

 Identificação; 

 Saúde e Nutrição; 

 Dados Escolares; 

 Teste Sociométrico. 

 Após a recolha dos dados, os mesmos foram tratados na folha de cálculo, 

sendo posteriormente apresentados de forma descritivos e em gráficos com 

valores absolutos e percentuais. 

 O teste sociométrico foi efetuado com quatro questões, divididas em dois 

grupos distintos ambos com a preferência ou não preferência de colegas de 

turma. A matriz sociométrica foi feita numa tabela de dupla entrada que tem 

como objetivo dar a conhecer as preferências dos inquiridos. 

 A bateria de testes de aptidão física que foram aplicados estão divididos 

nos seguintes parâmetros: 

 Composição corporal; 

 Aptidão aeróbica; 

 Aptidão neuromuscular. 

 Para a avaliação da composição corporal foi utilizado o Índice de Massa 

Corporal, que se define como a razão entre o peso (em kg) e a estatura ao 

quadrado (em kg/m2). Na aptidão aeróbica foi utilizado o teste do vaivém, que 
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consiste na execução do número máximo de percursos realizados numa 

distância de 20 m a uma cadência pré-determinada. Por último, na aptidão 

neuromuscular, foram utlizados cinco testes. O teste de Abdominais consiste na 

execução do maior número de abdominais a uma cadência predefinida. O teste 

de Flexões de Braços consiste na execução do maior número de flexões de 

braços (movimento de flexão dos braços e extensão dos antebraços), a uma 

cadência pré-definida. O teste de Impulsão Horizontal consiste em atingir a 

máxima distância num salto em comprimento a pés juntos. O teste de 

Flexibilidade dos Ombros consiste no contacto dos dedos das duas mãos atrás 

das costas. O teste de Senta e Alcança consiste na flexão máxima do tronco na 

posição de sentado no chão. 

 A análise dos testes de aptidão física foi realizada através da comparação 

dos dados recolhidos com as tabelas de referência, para verificar se cada aluno 

se encontra no nível indicado para a sua idade. 

Após os resultados obtidos e as soluções encontradas para os problemas 

observados, irei obter conclusões procurando o sucesso e a evolução dos alunos 

nas mais variadas dimensões humanas. 

Relativamente ao género, poderei formar grupos homogéneos ou 

heterogéneos, devido ao número de raparigas (17) ser quase o dobro dos 

rapazes (10), perfazendo por exemplo um grupo de rapazes e dois grupos de 

raparigas ou grupos mistos, dependendo do objetivo da unidade curricular, 

privilegiando as relações entre os géneros, com o objetivo de se ajudarem e 

interligarem, evitando situações de exclusão e rejeição. 

No que respeita a idade, a maioria encontra-se no ano de escolaridade 

coincidente com a idade, com a introdução de novas disciplinas e modalidades, 

devendo o professor ter atenção as capacidades dos alunos adequando as aulas 

ao nível introdutório, planeando os exercícios do mais simples para o mais 

complexo e do mais analítico para o mais sintético. Ainda devo criar estratégias 

de promoção dos valores de coesão de grupo, de espírito de equipa, cooperação 

com os colegas, entreajuda com todos os alunos e evitar atitudes individualista 

e intolerantes, a exclusão e a distinção de alguns alunos. 
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Em relação à saúde, apenas um aluno apresenta problemas que possa 

influenciar a sua prestação, devendo adequar a duração dos exercícios e a 

intensidade para com o mesmo. 

No que concerne à alimentação, o professor deve sensibilizar os alunos 

para as consequências de não realizar 5/6 refeições diárias, prejudicando o 

desempenho escolar. 

Relativamente às modalidades preteridas, favoritas e praticadas no 

contexto fora da escola, à disciplina favorita e às retenções, devo ter atenção ao 

grau motivacional dos alunos. Quanto às retenções, uma atenção especial aos 

alunos que contêm retenções, sensibilizando e motivando os alunos para o 

sucesso escolar. Depois, no que diz respeito ao interesse da disciplina, maioria 

dos alunos afirmou que a educação física é a disciplina favorita, não prevendo 

nenhum entrave, mas, no entanto, sempre com atenção àqueles com menos 

interesse para igualar os restantes. Quanto às modalidades, promover exercícios 

com maior dinâmica para as favoritas e sensibilizar, motivar e incentivar para a 

prática das modalidades mais preteridas com estratégias para ir ao encontro do 

sucesso. No que diz respeito as modalidades praticadas fora da escola, aplicar 

estratégias que estejam ao nível de dificuldade dos alunos em causa. 

Em relação à deslocação de casa para a escola e vice-versa e ao tempo 

despendido, a maioria usa o autocarro e demora entre 10 a 20 minutos. Devo 

adotar uma estratégia de planeamento nas aulas do último tempo do dia, ou seja, 

às terças-feiras onde a aula decorre das 17:05 às 18:35, para os alunos não se 

atrasarem nos balneários e consequentemente perderem o transporte. 

No que concerne aos testes sociométricos, é possível aferir os possíveis 

líderes e situações de exclusão, na qual, o professor deve ter especial atenção 

para evitar possíveis casos. Estrategicamente, os alunos mais escolhidos 

favoravelmente podem ser usados como agentes de ensino e os alunos em 

situações de exclusão serão os próprios a formar grupos/equipas nas aulas. 

Contudo, deve-se ter atenção à faixa etária (12 anos – 15 anos) em questão. Os 

alunos são muito novos, oriundos de turmas diferentes e a sua resposta pode ter 

sido influenciada por situações vividas anteriormente no intervalo ou na sala de 

aula. 
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Relativamente à bateria de testes da aptidão e atividade física, ainda 

existem alguns alunos em situação de Precisa de Melhorar nos diversos 

parâmetros. Para contornar esta situação, devo abordar o aquecimento e o 

retorno à calma com a exploração de alguns exercícios dos testes, como por 

exemplo as flexões de braços, abdominais, corrida de resistência, entre outros e 

sensibilizar os alunos para os benefícios e consequências para a saúde, 

dependendo da situação em que o aluno se encontra. Ao longo da utilização 

destas estratégias, foi repetida a bateria de testes nos dois períodos escolares 

seguintes para analisar as possíveis alterações nos resultados. 

Acrescentando as conclusões pedagógicas adquiridas com os resultados 

obtidos, é necessário adicionar um elemento fundamental para a eficácia do 

processo de ensino, o tempo potencial de aprendizagem, representando os 

momentos em que os alunos estão empenhados no trabalho, com um elevado 

nível de êxito nas tarefas ligadas a um objetivo de aprendizagem e promover 

ambientes positivos nas aulas porque, segundo Rosado & Ferreira (2011), 

“envolve uma abordagem integrada da forma como os objetivos, as crenças, os 

motivos, as emoções e os comportamentos dos professores interagem com as 

mesmas variáveis nos alunos ou praticantes”. 

Com esta análise e discussão de resultados, foram recolhidas várias 

informações que me permitiram estabelecer estratégias, com o objetivo de 

colmatar algumas dificuldades dos alunos e orientar a minha prática. 

Conclui-se, através dos testes e questionários aplicados aos alunos, 

obtive um conjunto de informações relevantes de cada aluno e/ou conjunto de 

alunos, com vista a planear com mais eficácia as aulas e a refletir quais as 

melhores estratégias pedagógicas do processo ensino-aprendizagem. 

 

6.2. Corta Mato – Fase Escola 

 

A atividade do corta-mato, fase escolar, decorreu no dia 9 de novembro 

de 2018, pela parte da manhã no espaço exterior da ESMC. A prova destacou-

se com a participação de 254 alunos, distribuídos pelo 3.º Ciclo e ensino 

secundário, com participação de ambos os sexos. 
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A organização da atividade ficou a cargo do grupo de professores de EF, 

do NE e com a colaboração de alguns alunos do curso profissional TD17 e TD18. 

A promoção e a divulgação do evento foram realizadas através dos 

professores de EF e do NE, sendo que cada professor ficou responsável por 

inscrever os alunos das suas próprias turmas e também responsável por uma 

tarefa na organização desta atividade, tendo o NE e os alunos cooperantes dos 

cursos acima mencionados, ajudado para que a atividade tivesse sucesso. 

A atividade teve início às 8:45, com a abertura do secretariado para os 

alunos levantarem os respetivos dorsais. Após todos os alunos presentes 

fazerem o levantamento dos dorsais, pelas 10:00, deram início às corridas por 

ordem crescente dos escalões, com o sexo feminino a correr em primeiro e 

posteriormente o sexo masculino. 

Para a realização desta atividade, tínhamos como principais objetivos, a 

aptidão física no âmbito das capacidades motoras condicionais e coordenativas, 

o apuramento dos alunos para a fase regional e essencialmente incutir o gosto 

pela modalidade. 

A tarefa previamente designada para o NE foi supervisionar os alunos 

cooperantes no secretariado e no final dos percursos, recolher os três primeiros 

alunos de cada escalão/sexo para os juntar ao pódio e entregar as respetivas 

medalhas. 

Nesta atividade foi fornecido um pequeno reforço alimentar aos alunos da 

nossa escola, onde incluía água e fruta. 

Por último, realizo um balanço final positivo uma vez que, para além de 

se ter constatado uma boa adesão dos alunos, foram cumpridos os horários e 

procedimentos previstos com eficácia e satisfação demonstrada por parte de 

todos os intervenientes. Surge como aspeto negativo as condições climatéricas, 

que condicionaram a prestação de alguns alunos, com alguns troços do percurso 

condições menos favoráveis. 

 

6.3. Torneio Municipal de Badminton e Ténis de Mesa 
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O Torneio Municipal de Ténis de Mesa e Badminton decorreu no dia 22 

de novembro de 2018, pela parte da manhã e de tarde no pavilhão da Escola E. 

B. 2 e 3 de Alpendorada, localizada parte sul do concelho de Marco de 

Canaveses.  

A organização do torneio ficou a cargo do grupo de professores de EF da 

escola anfitriã. A promoção é feita através da Câmara Municipal do Marco de 

Canaveses e a divulgação foi através dos professores de EF e do NE, sendo que 

cada professor era responsável por inscrever os alunos das suas próprias 

turmas. 

Numa reunião antecipada do grupo de EF, ficou definido quais os 

professores responsáveis por cada atividade a realizar ao longo do ano letivo, 

sendo que os mesmos ficaram responsáveis por acompanhar os alunos nas 

deslocações dos alunos a representar a escolar nas diversas atividades e 

torneios. 

A atividade teve início às 8:45 com a deslocação para a Escola E. B. 2 e 

3 de Alpendorada. Depois os professores responsáveis pelos alunos das 

diferentes escolas do município reuniram-se juntamente com a organização para 

uma breve e clara explicação como iria funcionar e decorrer o torneio. 

Posteriormente, reuni todos os alunos que acompanhava, juntamente com os 

outros dois professores que se encontravam comigo, expliquei o funcionamento 

do torneio e encaminhei-os para os respetivos campos que iriam disputar os 

jogos. No decorrer do dia, os alunos tornaram-se autónomos, estando atentos à 

chamada do speaker para o jogo do aluno em questão. No final ainda houve 

entrega de medalhas aos três primeiros alunos por escalão/sexo e a taça para a 

escola vencedora de cada modalidade. 

O torneio tem com objetivo incutir o gosto pela modalidade, promover a 

aptidão física e a competitividade e a confraternização dos alunos das diferentes 

escolas do município. 

A ESMC destacou-se com a presença de 23 alunos, em 24 possíveis, 

distribuídos por todos os escalões, em ambos os sexos. A tarefa incutida, a mim 

e aos restantes professores, como acima descrita, foi acompanhar e auxiliar os 

alunos à escola anfitriã e no decorrer do torneio. 
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Por último, identifico como aspetos positivos desta atividade a 

organização, por antecipadamente informar aos professores responsáveis como 

iria decorrer o torneio. Como aspeto negativo os alunos cooperantes nas 

arbitragens, pois estes não sabiam as regras dos jogos, sugerindo num próximo 

torneio, uma pequena reunião com estes, também, antes de iniciar a atividade 

para colocarem a par das regras de jogo. 

 

6.4. Mega Atleta – Fase Escola 

 

A atividade do Mega Atleta, fase escola, decorreu no dia 14 de fevereiro 

de 2019, pela parte da manhã no campo exterior da ESMC. A prova destacou-

se com a participação de aproximadamente uma centena de alunos, distribuídos 

pelo 3.º Ciclo e ensino secundário de ambos os sexos. 

A organização da atividade ficou a cargo do grupo de professores de EF 

e do NE com a colaboração de alguns alunos do curso profissional TD17. 

 A promoção e a divulgação foram realizadas através dos professores de 

EF e do NE, sendo que cada professor ficou responsável por inscrever os alunos 

das suas próprias turmas e também responsável por uma tarefa na organização 

desta atividade, tendo o núcleo de estagia e os alunos cooperantes dos cursos 

acima mencionados, ajudado para que a atividade tivesse sucesso. 

A atividade teve início às 8:45, primeiramente com a montagem dos três 

espaços distintos: um para o Mega Salto, outro para o Mega Sprint e o último 

para o Mega Lançamento. Posteriormente, pelas 9:30, os professores de EF, o 

NE e os alunos colaboradores, distribuíram-se pelos seus postos de trabalho, 

dando-se assim início à atividade, cumprindo o line-up previamente elaborado 

pela organização anterior. As três componentes do atletismo funcionaram 

simultaneamente, sendo que a ordem dos escalões e sexo eram distintas, para 

que os alunos que se encontravam inscritos em duas modalidades, pudessem 

disputar ambas com a devida concentração naquele momento, naquela tarefa. 

Os alunos participantes encontravam-se na bancada do campo exterior, 

sendo que através de uma coluna e um microfone, o professor responsável 

chamava pelos participantes do escalão e sexo referente a uma das três provas 
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e os mesmos deslocavam-se para esse espaço. Em seguida, eram formadas 

eliminatórias até chegar a uma final para apurar os três primeiros classificados. 

Após o apuramento dos três finalistas, os alunos eram chamados ao pódio para 

receberem uma medalha com a sua classificação.  

A globalidade da atividade deu-se encerrada pelas 12:30, com a 

arrumação do material utilizado nos três espaços com a colaboração de todos 

os intervenientes anteriormente mencionados.  

Para a realização desta atividade, tínhamos como principais objetivos, a 

aptidão física no âmbito das capacidades motoras condicionais e coordenativas, 

o apuramento dos alunos para a fase regional e essencialmente incutir o gosto 

pela modalidade. 

A tarefa previamente designada para mim, foi estar no espaço do Mega 

Sprint, apurar na meta a ordem de chegada dos alunos em cada sprint para 

posteriormente a mesa do secretariado do Mega Sprint, elaborar a classificação 

e as respetivas eliminatórias. 

Em balanço final, identifico como aspetos positivos desta atividade, a 

organização por previamente destacar tarefas diferentes para todos os 

intervenientes, o recurso da coluna para assim os participantes estarem num 

espaço destacado para os mesmos ouvirem a chamar pelo seu escalão/sexo, o 

facto de cada prova diferente ter a sua mesa de secretariado para trabalhar de 

forma independente, a entrega dos prémios aos três finalistas logo após a final 

daquela prova/escalão/sexo e a atitude de todos os professores, sendo notável 

a dedicação e o empenho para a atividade decorrer dentro dos moldes pré-

definidos e procurar o sucesso de todos os intervenientes.  

Em conclusão, para uma situação futura sugiro o uso de um photofinish 

nas provas de sprint, porque em alguns casos, tivemos de correr ao vídeo em 

câmara lenta de um telemóvel para apurar os finalistas, sendo um dos aspetos 

negativos, uma vez que não existiu tanta precisão, eficácia e perfeição. 

 

6.5. Torneio Municipal de Voleibol 
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No dia 20 de fevereiro de 2019, na ESMC, realizou-se o Torneio Municipal 

de Voleibol que decorreu pela parte da manhã e da tarde em ambos os pavilhões 

da escola, em colaboração com a Câmara Municipal do Marco de Canaveses. 

Participaram 128 alunos, divididos por três escalões e género, 

acompanhados pelos respetivos professores de EF de cada uma das 5 escolas 

presentes. 

A organização da atividade ficou a cargo do grupo de professores de EF, 

do NE, com a colaboração de alguns alunos do curso profissional TD17. Todos 

os elementos mencionados primaram por uma atitude exemplar, sempre 

positiva, pró-ativa e facilitadora. 

A promoção e a divulgação foi feita através dos professores de EF e do 

NE, sendo que os professores ficaram responsáveis por mencionar os alunos 

das suas próprias turmas com capacidades técnico-táticas excelentes e 

posteriormente em conversações entre os próprios professores aferir e 

selecionar os melhores, e também responsável por uma tarefa na organização 

desta atividade, tendo o NE e os alunos cooperantes dos cursos acima 

mencionados, ajudado para que a atividade tivesse sucesso. 

O torneio consiste na realização de jogos de voleibol 3 x 3 entre todas as 

escolas, nos diversos escalões e géneros. A atividade teve início às 8:45 com a 

montagem de três campos, cada um distinguido para um escalão. 

Posteriormente, pelas 9:30, os professores de EF, o NE e os alunos 

colaboradores, distribuíram-se pelos seus postos de trabalho e deram-se início 

da atividade, cumprindo o calendário previamente elaborado pela organização. 

Os jogos iniciavam e terminavam todos ao mesmo tempo controlados por 

tempo. Os alunos participantes encontravam-se junto do campo do respetivo 

escalão e através de um microfone e colunas, o professor responsável chamava 

pelas as escolas que se iriam defrontar em ambos os campos. Por exemplo o 

jogo entre e ESMC e a Escola Básica de Sande decorriam ao mesmo tempo nos 

três campos nos diferentes escalões e no mesmo género. 

 A globalidade da atividade deu-se encerrada pelas 15:30, com a 

arrumação do material utilizado nos três espaços com a colaboração de todos 

os intervenientes mencionados anteriormente e a entrega dos respetivos 
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prémios e troféu para a escola vencedora com as entidades competentes 

presentes. 

Para a realização desta atividade, tínhamos como principais objetivos, a 

aptidão física no âmbito das capacidades motoras condicionais e coordenativas, 

e incutir o gosto pela modalidade. A tarefa previamente designada para o NE foi 

apurar os resultados e as classificações no secretariado. 

Para a concretização do torneio foi utilizado o material desportivo 

existente na escola. O transporte e o almoço dos alunos das escolas envolvidas 

foram disponibilizados pela Câmara Municipal do Marco de Canaveses, bem 

como os prémios entregues. Foi ainda fornecido um pequeno reforço alimentar, 

incluindo água e um lanche a todos os participantes e docentes envolvidos na 

organização. 

Por último, realizo um balanço final positivo uma vez que, para além de 

se ter constatado um ambiente com muita alegria, entusiasmo, cordialidade e 

respeito entre todos os elementos da comunidade escolar envolvida, 

proporcionando atitudes como o saber vencer, saber perder, aceitar as decisões 

do júri, apoiar os esforços dos companheiros com oportunidade, promover a 

entreajuda para favorecer o aperfeiçoamento e satisfação própria e dos outros, 

destacando o cumprimento dos horários e procedimentos previstos com eficácia 

e satisfação demonstrada por parte de todos os intervenientes. 

 

6.6. Prova de Orientação Pedestre e Náutica e Ação de Formação 

em Segurança Náutica e Suporte Básico de Vida 

 

A Prova de Orientação Pedestre e Náutica decorreu pela parte da manhã 

do dia 27 de março de 2019, no Parque Fluvial do Tâmega em Marco de 

Canaveses, organizada pelo NE, com o apoio da Câmara Municipal de Marco de 

Canaveses, do Centro de Formação Desportiva em Canoagem e da ESMC. 

A prova destacou-se com a participação de 76 alunos, de ambos os sexos, 

distribuídos pelas turmas do 12.º ano dos Cursos Profissionais da ESMC. No 

apoio da logística, estiveram presentes três professores de EF, os alunos 

estagiários do Centro de Formação Desportiva em Canoagem e os alunos da 
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turma do 12.º G do Curso de Línguas e Humanidades, com tarefas atribuídas 

previamente. Todos os elementos mencionados primaram por uma atitude 

exemplar, positiva, pró-ativa e facilitadora, pelo que endereço um especial 

agradecimento. 

A promoção e a divulgação foi feita através do NE e dos professores de 

EF de cada turma do publico alvo acima mencionado, sendo que cada professor 

ficou responsável por inscrever os alunos das suas próprias turmas, identificando 

os mesmo se fariam a prova completa, ou seja a parte náutica e parte terrestre 

ou só apenas a parte terrestre por questões relacionadas com água como pro 

exemplo, fobias. 

A atividade teve início às 9:30, com uma breve e clara explicação acerca 

dos conteúdos da canoagem e da orientação, assim como todo o funcionamento 

da prova, regras e segurança. Após a explicação, todos os intervenientes 

ocuparam as suas posições pré-definidas e deu-se início, à parte prática da 

prova.  

Primeiramente, as equipas eram chamadas ao secretariado pela ordem 

pré-definida que perfaziam a prova completa, iniciando a atividade com diferença 

de 2 minutos. Terminando a saída destes, posteriormente eram chamados ao 

secretariado pela ordem pré-definida, as equipas que apenas completavam a 

parte pedestre da prova, iniciando a atividade com a diferença de 3 minutos.  

Em ambas as provas, a cada equipa era entregue um mapa com os 

pontos que deviam percorrer sendo que a ordem da picotagem deste eram 

estrategicamente da responsabilidade da equipa. Depois de todas as equipas 

terminarem e após um momento para o apuramento de resultados, foram 

entregues os prémios aos vencedores e os diplomas de participação a todos os 

presentes. 

O material desportivo utilizado para a concretização das provas foi 

disponibilizado pela escola e pelo Centro de Formação Desportiva em 

Canoagem. Acrescentamos ainda, que o transporte dos alunos para o espaço 

da atividade foi disponibilizado pela Câmara Municipal do Marco de Canaveses. 

Para a realização desta atividade, tínhamos como principais objetivos: 

conhecer e identificar os fundamentos básicos da Canoagem e da Orientação 

que permitam o “saber estar” e o “saber fazer” no meio aquático em segurança 
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e em respeito pelo meio ambiente; sensibilizar os jovens para uma atitude 

ecológica; conceber e aplicar técnicas de leitura de mapas; aperfeiçoar a aptidão 

física no âmbito das capacidades motoras condicionais e coordenativas; 

ocasionar momentos de alegria, convívio, entreajuda e companheirismo com 

todos os intervenientes. 

A tarefa previamente definida para nós, organizadores do evento, foi 

montagem/desmontagem de todo o material desportivo envolvente da prova de 

forma organizada, sensibilizar os participantes acerca das regras de segurança 

e enunciar como a prova se iria desenrolar, supervisionar e apoiar todos os 

alunos cooperantes na logística da prova, resolver casos omissos à organização 

e entregar os respetivos prémios e diplomas de participação. 

Por último, realizo um balanço final positivo, uma vez que, para além de 

se ter constatado uma boa adesão dos alunos, estes demonstraram um 

sentimento de satisfação, quer com a organização, quer com o conteúdo da 

própria atividade, manifestando a intenção de repetir o contexto da prova num 

futuro próximo, foram cumpridos os horários e procedimentos previstos com 

eficácia, atingindo os principais objetivos. 

Antecedendo a realização da prova, foi apresentada uma ação de 

formação, sendo um dos parâmetros de avaliação inserido no âmbito do 2.º ano 

do Mestrado de Ensino de Educação Física nos Ensinos Básico e Secundário na 

entidade de acolhimento. 

No dia 20 de março de 2019, no Auditório da ESMC, pela parte da manhã, 

realizou-se a Ação de Formação de Segurança Náutica e Suporte Básico de 

Vida, organizada, de igual modo, pelo NE, com o apoio dos Bombeiros 

Voluntários do Marco de Canaveses, do Centro de Formação Desportiva em 

Canoagem e da ESMC. 

A atividade foi destinada aos alunos que iriam participar na prova descrita 

anterior, ou seja, os alunos pertencentes ao 12.º ano dos Cursos Profissionais 

da ESMC, contando com a participação de 76 alunos, acompanhados pelos 

professores das diferentes turmas responsáveis naquele momento letivo. No que 

concerne ao apoio logístico, contamos com a presença da PC e de um bombeiro 

voluntário dos Bombeiros Voluntários do Marco de Canaveses. Todos os 

elementos mencionados, assim como os meus colegas pertencentes ao NE, 
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primaram por uma atitude exemplar, positiva, proativa e facilitadora, pelo que 

endereço um especial agradecimento. 

Para a concretização da ação de formação foram utilizados alguns coletes 

e pagaias existentes no Centro de Formação Desportiva em Canoagem, para 

demonstrar o modo de utilização e um boneco para demonstrar o Suporte Básico 

de Vida, utilizado pelo bombeiro voluntário. 

A ação de formação teve como principais objetivos: conhecer e identificar 

os fundamentos básicos de Segurança Náutica e do Suporte Básico de Vida que 

permitam o “saber estar” e o “saber fazer” no meio aquático em segurança e em 

respeito pelo meio ambiente; sensibilizar os jovens para uma atitude ecológica; 

sensibilizar para os efeitos benéficos e para os potenciais riscos no meio 

aquático; conhecer as normas e cuidados a ter e os equipamentos de segurança; 

sensibilizar para os acessos, os alertas e precauções da atividade. 

Em síntese, consideramos poder realizar um balanço final positivo uma 

vez que, para além de se ter constatado uma boa adesão dos alunos, estes 

também se demonstrarem satisfeitos quer com a organização, quer com o 

conteúdo da própria ação de formação. Os principais objetivos foram plenamente 

atingidos, sendo que preveniu qualquer acidente e a participação em segurança 

num meio aquático e terreste na prova sequente. 

 

6.7. IV Taça do Desporto Escolar 

 

A quarta edição da Taça do Desporto Escolar, fase do CLDE do Tâmega, 

realizou-se no dia 4 de abril de 2019, no Complexo Desportivo de Lousada. A 

prova contabilizou com a participação de 32 alunos, em representação da ESMC, 

oriundos das turmas A, B, C e D do 7.º ano de escolaridade, de ambos os sexos, 

nascidos em 2005, 2006 e 2007. 

A Taça do Desporto Escolar é caraterizada por uma competição 

combinada disputada em quatro modalidades (coletivas e individuais): Andebol, 

Basquetebol, Atletismo e Ténis de Mesa. Cada escola tem obrigatoriamente que 

participar nas quatro modalidades com seis equipas: andebol 5x5 (equipa 

masculina e equipa feminina), basquetebol 3x3 (equipa masculina e equipa 
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feminina), atletismo - 1 salto, 1 lançamento e 1 estafeta (equipa mista) e ténis de 

mesa - 2 singulares e 1 par misto (equipa mista). As equipas de cada modalidade 

são constituídas obrigatoriamente por alunos da mesma turma. Sendo que se 

trata de uma competição combinada, a classificação final da escola nas 

competições interescolas, resulta do somatório dos pontos obtidos nas quatro 

modalidades disputadas.  

A competição tinha como principais objetivos: valorizar a atividade interna 

dos agrupamentos dando continuidade aos torneios interturmas realizados pelos 

alunos e professores, alargando o âmbito para as escolas de proximidade e 

permitindo a possibilidade de participar numa final nacional; reforçar o espírito 

de turma dos alunos do 7º ano de escolaridade desafiando todas as turmas do 

agrupamento a representar a sua escola numa fase local e nacional (para os 

apurados); reforçar o espírito de escola através de uma competição desportiva 

“combinada” interescolar, de âmbito nacional e em 4 modalidades desportivas. 

A tarefa previamente definida para o NE foi supervisionar e acompanhar 

os alunos nas provas nas diferentes modalidades, sendo que eu fiquei 

responsável por acompanhar a equipa do atletismo em todas as provas 

inseridas. 

A atividade teve início com a entrega dos respetivos documentos ao 

secretariado necessários para a autenticação da veracidade da idade e turma 

dos alunos. De seguida, enquanto os alunos se equipavam, houve uma breve e 

clara reunião com todos os professores de todas as escolas participantes com a 

organização de modo a averiguar todo o funcionamento e logística da 

competição. Posteriormente, desloquei-me à pista de atletismo juntamente com 

os alunos de modo a participar em todas provas de forma ordeira. 

 Terminada a participação desta turma nas provas de atletismo, motivei os 

mesmos a deslocarem-se para junto dos restantes colegas de modo a incentivar 

a prestação dos mesmos nos jogos que ainda faltavam por disputar nas 

diferentes modalidades. Após todos os jogos terminarem, foram anunciados os 

vencedores e a respetiva classificação, sendo que a ESMC se classificou em 

quinto lugar. Nesta atividade foi fornecido um reforço alimentar e água aos 

alunos das escolas, e aos professores que faziam acompanhar os mesmos. 
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Em conclusão, o balanço final foi muito positivo uma vez que foi a primeira 

participação da escola na Taça do Desporto Escolar, deixando uma boa imagem 

e prestação no meio das escolas com uma soma de participações nas edições 

anteriores. Como aspeto negativo, reforçar sobre as entidades competentes a 

interdição à participação de alunos federados, sendo visíveis as diferenças nos 

jogos entre as escolas representadas com alunos federados e não federados. 

 

6.8. Surf & Bodyboard 

 

No dia 24 de maio de 2019, na praia de Matosinhos, realizou-se a 

atividade de Surf e Bodyboard com o apoio da FishSurf School. Participaram as 

turmas G, H, I e J do 12.º ano da ESMC. 

A organização e a promoção da atividade ficaram a cargo do NE e de um 

professor de EF, acompanhados por mais dois professores das turmas de outras 

disciplinas. Todos os elementos mencionados primaram por uma atitude 

exemplar, sempre positiva e pró-ativa. 

A atividade consistiu na prática de surf e bodyboard, pela parte da manhã, 

sendo que os alunos, juntamente com os professores que os acompanhavam, 

foram separados em dois grupos. O primeiro grupo equipou-se e levou as 

pranchas de surf e bodyboard para a praia. O segundo grupo ficou junto da 

escola para posteriormente equipar-se. Na praia, o primeiro grupo foi dividido em 

dois, sendo que um começou a atividade no surf e outro no bodyboard, sendo 

que, posteriormente, trocaram de tarefa. Antecedendo, houve uma breve e clara 

explicação das normas de segurança e das determinantes técnicas para o êxito 

da prática das modalidades. Após o término do primeiro grupo, este deslocou-se 

para a escola desequipar-se e o segundo grupo deu início à atividade, dentro 

dos mesmos moldes acima mencionados. Depois recolheram à escola, 

juntamente com o material e desequiparam-se de igual modo.  

 De seguida, os alunos deslocaram-se para almoçar, sendo que o 

poderiam fazer junto à praia, nos jardins ou espaços de restauração conjuntos à 

mesma. 
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 Na parte de tarde, deslocamo-nos juntamente com os alunos para o 

parque da cidade do Porto para realizar um percurso de orientação à escolha 

dos alunos. Os mesmos que pretenderam ficar no parque a promover outras 

atividades de lazer e recreio, tiverem essa liberdade. Findo o lanche, deslocamo-

nos para os transportes de modo a regressar à ESMC. 

Para a realização desta atividade, tínhamos como principais objetivos: 

 Conhecer e identificar os fundamentos básicos do Surf que permitam o 

“saber estar” e o “saber fazer” no meio aquático em segurança e em 

respeito pelo meio ambiente; 

 Sensibilizar os jovens para uma atitude ecológica; 

 Conceber e aplicar técnicas de segurança e sobrevivência inerentes à 

especificidade do meio aquático; 

 Aperfeiçoar a aptidão física no âmbito das capacidades motoras 

condicionais e coordenativas. 

Por último, realizo um balanço final positivo uma vez que, para além de 

se ter constatado um ambiente com muita alegria, entusiasmo, cordialidade e 

respeito entre todos os elementos da comunidade escolar envolvida, 

proporcionando um convívio e uma relação diferente com os alunos, com mais 

proximidade e com um sentido mais amigável. Destaco ainda a possibilidade de 

ter experimentado o Surf e o Bodyboard, uma oportunidade única, que se 

realizou pela primeira vez, assim como para muitos alunos, um sentimento de 

alegria por ter experimentado e por proporcionar também este sentimento aos 

alunos, demostrando satisfação por parte de todos os intervenientes. 
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7. Considerações Finais 

 

Após ser abordada toda a PES, chega o momento de refletir acerca do 

que representa, para mim, o final desta longa caminhada. É chegada a hora de 

colocar tudo na balança e fazer uma retrospetiva sobre todo o percurso com a 

certeza de que o balanço final é positivo. 

Esta caminhada culmina num processo de formação contínua, extensa e 

essencial na formação do docente. O EP é a fase final do nosso percurso 

académico e destaca-se por ser a fase principal, uma vez ser a compilação de 

tudo o que foi abordado ao longo destes anos. É inexplicável aquilo que o 

percurso académico permite viver e aprender, mas, de facto, o último ano 

mostrou ser mais produtivo, quer em termos profissionais, quer em termos 

pessoais. É relevante acrescentar que todos os intervenientes neste processo, 

tiveram a sua quota parte de importância para o sucesso do mesmo, sem os 

quais não seria possível. Conhecemos pessoas que oferecem inspiração, 

ensinamento, orientação e acompanhamento. Com esta ajuda, tornamos cada 

situação aprendida, numa situação real. É um período de constante descoberta 

em que nos desafia a todos os níveis. 

Neste último período, muitas das nossas ações são o reflexo do que 

somos. Mostramos muita dedicação na qual resulta num crescimento muito 

grande. Ao verificar que a caminha que iniciamos no primeiro momento que 

ingressamos no ensino superior, detetamos que somos uma pessoa totalmente 

diferente da qual que se encontra brevemente a terminar, com um mundo ainda 

por conquistar. 

Durante o EP perspetivamos uma caminhada difícil, na qual iriamos 

assumir pela primeira vez o papel de educador. O NE seria um pilar fundamental 

para fazer a diferença. 

A realidade com que nos deparamos será sempre um momento que 

inicialmente choca, mas com a consciência no papel que iriamos representar e 

local onde nos encontrávamos, demonstrou um diverso de sentimentos. 

Felicidade por estarmos a fazer aquilo que mais desejávamos e nostalgia por 
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estar a terminar este percurso. E o objetivo encontrava-se cada vez mais perto - 

ser professor. 

 O EP, também, foi um momento de descobertas, na qual permitiu concluir 

que a PES é muito mais que lecionar uma simples aula, transmitir 

conhecimentos, ensinar determinantes técnicas, elaborar planos de aulas, 

executar avaliações e atribuir notas. Sem qualquer margem para incertezas, que 

a nossa função é muito mais. Cada turma é única. A forma como os alunos 

interagem entre si e criam os seus próprios laços e comportamentos como um 

todo, criam a própria identidade dessa mesma turma. Cada aluno, como 

anteriormente, também é único. Transporta uma história consigo, uma bagagem 

de experiências, características físicas e emocionais presentes desde o seu 

conhecimento próprio. Com todas estas afirmações, podemos explanar que não 

há planos perfeitos e inexistem soluções preconcebidas para agir em qualquer 

situação. Estávamos responsáveis por duas turmas, duas faixas etárias distintas, 

dois ciclos de ensino diferentes. Em todos os momentos fomos sujeitos a 

experiências, o modo como interagir com os discentes, como alcançar o mesmo 

objetivo, mas de forma a chegar a cada um deles, individualmente. Nem tudo é 

perfeito, e como nos encontramos numa fase de formação, permitiu-nos errar. 

Como qualquer ser humano, sim, erramos. Mas também encontramos a solução, 

o aperfeiçoamento, a estratégia correta e, melhoramos através de um processo 

reflexivo que permite modificar a intervenção. Os alunos são o grande desafio. 

A troca de conhecimento, mostrou o interesse, a perspicazes e a sinceridade. 

Aprendemos com as conjuntas vivências a ser professor.  

 Adjetivamos como um percurso exigente, mas com muito valor, na qual, 

todas as expetativas inicialmente colocadas foram correspondidas, com a 

contribuição da escola, onde podemos vivenciar este primeiro contato com a 

realidade, fruto de um trabalho incrível, com docentes e pessoas não docentes 

acolhedores, sendo um suporte para obtermos melhores resultados. 

 A construção da figura do docente realizou-se ao longo do EP, com a 

esperança que seja a apetecível e a consciência que esta moldagem nunca irá 

terminar. O ser professor é um desafio constante, e este deve estar adaptado a 

qualquer situação inesperada, para isso, o profissionalismo, a experiência e a 

formação contínua, conservarão um professor mais perto do sucesso. Dentro do 
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nosso alcance, usamos todas as ferramentas disponíveis, a formação adquirida 

até ao momento e o nosso desenvolvimento, demonstrando um resultado 

positivo, satisfazendo as nossas expetativas, mas com a consciência que não 

devemos deixar acomodar, mas pelo contrário, lutar para cada vez mais sermos 

melhores. 

 Ao longo de toda a PES proporcionamos atividades e exercícios 

diversificados e motivadores, com a constante procura de superar as 

dificuldades impostas pelos alunos, agimos eficazmente com o objetivo de 

orientar os mesmos para o sucesso. O recurso à prática reflexiva e crítica de 

todas as nossas ações durante todo o processo revelaram-se ser instrumentos 

preciosos para a análise das estratégias, permitindo-nos aprender bastante 

devido a esta prática de análise. 

 Revelo que todos os que percorreram ao meu lado guardo num lugar 

especial. Mais que sentir um ser realizado, é com a sensação de dever cumprido 

que termino esta formação inicial. A nostalgia já se faz sentir, uma vontade de 

voltar à rotina e ansiosamente lecionar.  

 Em feito de conclusão, a PES foi um ano letivo positivo e gratificante, 

adquirindo experiência na lecionação, comunicação, gestão, organização e 

controlo. Permitiu conjugar toda a experiência anterior com os conhecimentos 

até agora adquiridos e colocá-los em prática. 
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9. Anexos 

9.1. Planeamento Anual 
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9.2. Plano de Aula 
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9.3. Balanço Final de Aula 
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9.4. Unidade Didática 
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9.5. Ficha de Caracterização Individual  
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9.6. Grelha de Avaliação Diagnóstica 
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9.7. Grelha de Avaliação Formativa 
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9.8. Grelha de Avaliação Sumativa 

 



Dissertação de Mestrado em Ensino de Educação Física no Ensino Básico e Secundário 2018/2019 

  
 

  

Relatório da Prática de Ensino Supervisionada 85 

 

9.9. Roulement 
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9.10. Folha de Registo de Observações 
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9.11. Cartaz da Ação de Formação em Segurança Náutica e da 

Prova de Orientação Náutica e Pedestre 

 


