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Resumo 
 

 

A elaboração do presente documento nasce no âmbito da Unidade Curricular do 

Estágio profissional inserida no plano de estudos da Universidade de Trás-os-Montes e Alto 

Douro, relativo ao Mestrado em Ensino da Educação Física nos Ensinos Básico e Secundário. 

A sua realização visa minuciar as atividades desenvolvidas ao longo do Estágio Profissional, 

que decorreu na Escola Secundária de Penafiel. O presente relatório de Estágio apresenta 

uma estrutura composta essencialmente em oito capítulos. O primeiro capítulo diz respeito À 

“Introdução”. O segundo capítulo diz respeito à “Dimensão Pessoal”, fazendo referência a uma 

reflexão autobiográfica no qual relato a minha história, bem como o meu percurso académico. 

O terceiro capítulo “Enquadramento do Meio Escolar” são referenciadas informações relativas à 

escola, ao Departamento de Educação Física, ao Núcleo de Estágio, caracterização das 

turmas que lecionei e dos recursos. No quarto capítulo “Atividades Desenvolvidas” são 

relatadas todas as atividades que foram desenvolvidas durante o Estágio Pedagógico. No 

quinto capítulo “Mecanismos de Avaliação” estão explicitados todos os processos avaliativos 

utilizados. Já no sexto capítulo “Reflexão” é feita uma reflexão crítica sobre todo o trabalho 

desenvolvido ao longo de todo este processo. No sétimo capítulo “Conclusão” é destacada a 

importância que esta experiência teve na minha vida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Palavras-Chave: Estágio Profissional, Educação Física, Ensino 
Supervisionado 
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Abstract 

 

The development of the following doccument was made in the ambit of the Curricular 

Unity of professional internship inserted in the study plan of the "Universidade de Trás-os-

Montes e Alto Douro", related to the master in Physical Education teaching in Basic and 

secondary education. His realization aims to detail the developed activities during the 

professional internship, which ocurred in "Escola Secundária de Penafiel". The present 

internship report is presented in essentially eight chapters: 

The first chapter is about the "Introduction". The second chapter is about the "Personal 

dimension", making reference to a autobiografical reflection which i can relate my story, as well 

as my academic progress. The third chapter, "School Environment's Framework" there are 

referenced information about the school, the Physical Education Department, the Internship's 

core, the classes characterization which i've taught and the resources. In the fourth chapter, 

"Developed Activities", there are reported all the activities which were developed during the 

Pedagogic Internship. In the fifth chapter, "Evaluation Mechanisms", all the evaluated processes 

used are explained. In the sixth chapter, "Reflection", there is a criticised reflection about all the 

work developed during all this process. In the seventh chapter, "Conclusion", highlights how 

important this experience was in my life. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keywords: Professional Internship, physical education, supervised 
teaching



10 
 

1. Introdução 
 

O presente Relatório de Estágio Pedagógico pertence ao segundo ano 

de Mestrado em Ensino da Educação Física nos ensinos Básico e Secundário 

da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro. O referido Estágio 

Pedagógico foi realizado no ano letivo 2018/2019 na Escola Secundária de 

Penafiel no distrito do Porto, tendo como orientador da Universidade de Trás-

os-Montes e Alto Douro o professor doutor Francisco Saavedra e como 

supervisor de estágio o professor Micael Cardoso, sendo o núcleo de estágio 

unipessoal.  

Com o intuito de refletir sobre a prática pedagógica, o Relatório de 

Estágio surge no sentido de minuciar e avaliar todo o processo de formação no 

que diz respeito ao desempenho de todas as atividades inerentes à função 

profissional de um Professor de Educação Física. 

O estágio pedagógico torna-se um momento fundamental na formação e 

desenvolvimento do futuro professor, mais propriamente o contacto com a 

realidade de ensino (Francisco & Pereira, 2004). 

No que diz respeito ao meu Estágio, experienciei ao lecionar a dois 

níveis de ensino (9º e 11ºano), além de ter participado sempre nas aulas do 

professor cooperante, bem como na organização e auxílio de eventos. 

Em suma, este estágio pedagógico foi valioso para toda a minha 

formação académica, devido a ser uma fase em que o professor trabalha em 

contexto real e experiencia vivências que vão para além dos conhecimentos 

teóricos até então adquiridos. 
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2. Dimensão Pessoal 
 

O meu percurso académico teve início, como a maior parte das crianças, 

no ensino pré-escolar. Foi desde então que criei as primeiras amizades e iniciei 

a prática dos primeiros jogos lúdicos. 

Mais tarde fui estudar para a escola EB 2,3 D. António Ferreira Gomes 

onde realizei o 2º ciclo e consequentemente do 7º ao 12º ano frequentei a 

Escola Secundária de Penafiel. Paralelamente ao meu percurso escolar, aos 7 

anos ingressei no Clube de Basquetebol de Penafiel para iniciar a prática do 

andebol e desde então tenho praticado ao longo de todos estes anos. Realizei 

a minha formação no Clube de Basquetebol de Penafiel que mais tarde viria a 

terminar a modalidade de andebol por motivos financeiros e foi então que 

ingressei no Clube de Andebol de Penafiel, recém-formado na altura. Sempre 

pratiquei esta modalidade coletiva, o andebol, que me ensinou a importância do 

trabalho em equipa, saber ganhar e perder, acima de tudo, crescer como 

cidadão, cultivando valores tendo em vista a formação desportiva e pessoal.  

Seguidamente, quando surgiu a necessidade de escolher um curso 

superior optei prontamente pela via do desporto. Ingressei na Universidade de 

Trás-Os-Montes e Alto Douro e concluí a Licenciatura em Ciências do 

Desporto, estando atualmente próximo de concluir o Mestrado em Ensino da 

Educação Física nos Ensinos Básico e Secundário. Simultaneamente à 

licenciatura fui também treinador de andebol de escalões jovens no Clube de 

Andebol de Penafiel, o que me proporcionou diversas experiências para o meu 

processo de formação. 

O primeiro ano de Mestrado foi concluído com sucesso, apesar de ter 

sido um ano árduo e extremamente cansativo. No estágio regressei à escola 

onde me formei, a Escola Secundária de Penafiel, mas desta feita como 

professor. Um desafio empolgante que me possibilita poder concretizar um dos 

meus sonhos, o de ser professor de Educação Física. 
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3. Enquadramento do Meio Escolar 

 

3.1 Escola 

 

Desde cedo que a escola começou a fazer parte da minha vida. 

Iniciando no pré-escolar, até à faculdade, são inúmeras as horas passadas 

pela mesma. A escola é uma instituição que tem o cargo de educar indivíduos 

nas suas várias etapas de formação. É formada por alunos, professores e 

funcionários. Esta academia releva-se fundamental no processo de formação 

pessoal e tem como objetivo formar futuros cidadãos que devem sair 

preparados para participar conscientemente na sociedade em que vivem. 

Tal como o conhecimento, a escola deverá estar em constante evolução, 

acompanhado a sociedade, requalificando-se nos vários níveis. Deste modo, o 

ensino é beneficiado pela qualidade e atende às necessidades de todos, 

havendo uma inclusão por parte da escola.  

Consequentemente, o conceito de escola tornou-se bastante mais 

complexo, não sendo apenas um local de transmissão de conhecimentos 

teóricos e práticos aos alunos, mas também onde há transferência de valores e 

competências que permitem que mais tarde os possam colocar em prática 

como cidadãos. 

 
 

3.2 Escola Secundária de Penafiel 
 

A Escola Secundária de Penafiel possibilitou-me a minha primeira 

experiência enquanto professor, mais propriamente no Estágio Pedagógico. 

A ESP localiza-se na Rua Dr. Alves Magalhães, na freguesia de 

Milhundos, junto ao Jardim do Sameiro, local simbólico na região do Tâmega e 

Vale do Sousa. 

Nos primórdios, esta escola foi criada com o nome de Escola Industrial 

de Penafiel, em 1960, e na propriedade que foi deixada por testamento, por Dr. 

Alves Magalhães, à Santa Casa da Misericórdia de Penafiel. Inicialmente esta 
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escola funcionava por internato e tinha como objetivo a educação das meninas 

da cidade. 

Com o passar dos anos, tornou-se conhecida como Escola Técnica e 

mais tarde, em outubro de 1978, foi convertida para Escola Secundária de 

Penafiel. Mais recentemente, em 2010, sofreu uma remodelação profunda com 

a finalidade de melhorar as condições da sua comunidade escolar.  

No ano letivo 2018/19, frequentavam a escola 2326 alunos, distribuídos 

por 78 turmas: 1710 no Ensino Secundário, sendo 1260 dos cursos científico-

humanístico e 350 de cursos profissionais e 616 no Ensino Básico.  

Sendo assim, a escola acolhe três ciclos de estudos, nomeadamente o 

3º Ciclo, o Ensino Secundário e o Ensino Profissional. O ensino Secundário 

engloba os quatro cursos científico-humanísticos: o curso de Ciências e 

tecnologias, no qual se nota a grande predominância de alunos, o curso de 

ciências socioeconómicas, o curso de línguas e humanidades e o curso de 

artes visuais. 

No que diz respeito ao ensino Profissional apresenta uma oferta 

educativa com cinco opções diferenciadas: contabilidade, análise laboratorial, 

instalador de sistemas térmicos de energias renováveis, gestão e programação 

de sistemas informáticos e auxiliares de saúde. Importa, ainda, mencionar que 

a oferta educativa não foi suficiente para o número de alunos que tinham 

intenção de se matricular na escola, uma vez que alguns alunos não puderam 

ver o seu desejo de estudar nesta escola, por não terem vaga. 

Para além disso, conta com um corpo de docentes com 154 professores, 

12 assistentes técnicos, 25 assistentes operacionais e 1 psicóloga. O órgão 

máximo da escola é o Dr. Vítor Leite, diretor, o Dr. Adriano Néry, subdiretor e 

como adjuntas da direção as Dras. Sofia Vales e Noémia Ferreira. 

 

3.3 Departamento de Educação Física 
 

O departamento de educação física da Escola Secundária de Penafiel 

inclui uma planificação das unidades didáticas, um programa anual de 

modalidades, os critérios de avaliação da disciplina, bem como um documento 

denominado por roulement onde era apresentado a ocupação dos espaços 

para lecionar por cada professor no presente ano letivo. 
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No que diz respeito à orientação do professor Micael Cardoso, este 

recebeu-me muito bem, mostrando-se sempre disponível para me ajudar, quer 

no esclarecimento de dúvidas, bem como no aperfeiçoamento da prática 

através da melhoria dos planos de aula e das minhas intervenções durante as 

aulas. Dessa forma contribuiu para a minha evolução enquanto futuro professor 

de educação física. Graças ao professor Micael Cardoso estive sempre a par 

das tarefas a realizar durante o estágio permitiu-me uma boa integração na 

escola e dessa forma criou um bom relacionamento comigo ao longo de todo o 

ano. Quanto aos demais professores de educação física senti-me muito 

agradado pela forma como me acolheram, mostrando-se constantemente 

disponíveis para me ajudar sendo que em alguns momentos disponibilizaram–

me material de apoio e livros.  

 

3.4 Núcleo de Estágio 

 

Durante o primeiro ano de mestrado, estive atento às escolhas dos meus 

colegas em relação aos estágios. Tal como eu, grande parte da turma optou 

por ficar próximo das suas zonas de residência. A minha escolha deveu-se 

maioritariamente pelo facto de ser treinador de andebol de uma equipa de 

Penafiel e com o estágio próximo possibilitou-me continuar a trabalhar nesta 

área. 

Com isto, o núcleo acabou por ser unipessoal, sendo eu o único docente 

estagiário por parte da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro a lecionar 

nesta escola.  

Desta feita fui eu a impor a minha própria dinâmica de trabalho 

revelando-se difícil em alguns momentos pela falta de interação com outros 

colegas e pelo facto de não ter qualquer colega para partilhar de informação e 

dessa forma permitir sugestões de melhoria do meu trabalho. Em contrapartida, 

desde o início do estágio que todas as atividades desenvolvidas foram 

discutidas com o Professor Cooperante, o que me possibilitou estar informado 

permanentemente. 
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3.5 Turmas 
 

Numa das primeiras reuniões com o Professor Cooperante após um 

diálogo foram-me atribuídas duas turmas, o 9ºF pertencente ao segundo ciclo e 

o 11ºK ao curso científico-humanístico de línguas e humanidades. 

A turma do 9ºF era composta por 30 alunos, 12 rapazes e 18 raparigas 

(Gráfico 1 – Género dos alunos do 9ºF), sendo a média de idades de 13,9 

anos. 

 

Gráfico 1 - Género dos alunos do 9ºF 

 

Já a turma do 11ºK era composta por 26 alunos, 7 rapazes e 19 

raparigas (Gráfica 2 – Género dos alunos do 11ºK), sendo a média de idades 

de 15,8 anos (22 de Outubro de 2018). 

De referir que nenhum dos meus alunos estava ao abrigo das 

Necessidades Educativas Especiais (NEE). 
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Gráfico 2 - Género dos alunos do 11ºK 

 

Importante salientar que durante o Estágio Pedagógico estive presente 

em todas as aulas do Professor Cooperante que detinha mais sete turmas para 

além das que eu lecionava. Três turmas do Ensino Básico e quatro turmas do 

Ensino Profissional. 

Todas as quintas feiras realizei o acompanhamento ao Professor 

Cooperante no seu horário de desempenho de funções de Diretor de Turma do 

11ºP, agendado às 8h25min até às 9h55min (atendimento aos encarregados 

de educação), bem como o horário de Direção de Turma não letivo, das 

11h55min às 13h25min. 

O relacionamento Professor – Aluno foi talvez o mais significativo ao 

longo de todo o Estágio. 

Foi notório o empenhamento e a evolução de ambas as turmas nas 

várias modalidades abordadas, sendo que a valorização das experiências 

vividas proporcionaram um desenvolvimento a nível motor por parte dos 

alunos.  
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3.6 – Recursos 

 

A Escola Secundária de Penafiel é formada por um edifício de salas de 

aula, gabinetes de trabalho docente, sala de diretor de turma com gabinetes de 

atendimento aos encarregados de educação, biblioteca/mediateca, zonas de 

convívio e lazer (polivalente, esplanada, espaço convívio), zona de restauração 

e serviços (administrativos, papelaria/reprografia, serviço de psicologia e 

orientação educativa, ao qual estão anexados uma área de componente 

técnica e outra de componente desportiva. O edifício escolar está rodeado por 

espaços verdes e por vários estabelecimentos de comércio/ lazer. 

No que se refere aos espaços desportivos, a comunidade escolar pode 

usufruir de um pavilhão com um campo de futsal e com 6 tabelas de 

basquetebol (este tem que estar sempre divido em três, devido ao elevado 

número de alunos a praticar EF ao mesmo tempo), uma sala de ginástica, 

quatro balneários femininos e quatro masculinos. No exterior dispõe, ainda, de 

um campo de futebol, uma caixa de saltos e dois campos de ténis. 

Adicionalmente, com o apoio da câmara municipal, a escola dispõe ainda da 

hipótese de utilizar um campo sintético, que existe nas imediações da escola, 

assim como a piscina municipal, para as aulas de natação. Para que haja uma 

utilização harmoniosa dos espaços e dos equipamentos, os períodos são 

divididos em dois subperíodos e constrói-se um roulement. Quando as 

condições climatéricas não são as melhores, e não há possibilidade de lecionar 

aulas no exterior, adapta-se o pavilhão para todas as turmas, onde divide-se o 

espaço com outra turma. 
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4. Atividades Desenvolvidas  
 

4.1- Planeamento 
 

O professor é o orientador, coordenador e o simplificador do processo de 

ensino aprendizagem.  

Na sua atuação como docente deve elaborar e organizar planos com 

níveis diferentes de complexidade para conseguir adequar as tarefas às 

necessidades e características dos seus alunos. Desta forma o professor deve 

estimular a participação do aluno, a fim de que este possa realmente efetuar 

uma aprendizagem tão significativa quanto permitam as suas possibilidades e 

necessidades (Turra et alii, 1995, p. 18-19). 

Deste modo, o Plano Anual tem como objetivo perspetivar todo o 

trabalho realizado ao longo do ano letivo, especificamente o processo de 

ensino-aprendizagem, assim como as atividades que compreendem o 

Programa de Estágio, sendo um documento valioso no planeamento de todas 

as ações durante o ano.  

Por conseguinte, foi realizado um planeamento de todas as atividades a 

desenvolver durante todo o ano letivo (Plano Anual de Atividades), a par do 

roulement que foi um documento muito importante porque possibilitou tomar 

conhecimento das ocupações das instalações desportivas e apresentava o 

espaço de aula de cada docente.  

Assim sendo, o planeamento baseia-se em três pontos: Planeamento 

Anual, Unidades Didáticas e Planos de Aula. 

Durante o Estágio Pedagógico foi possível verificar que o planeamento 

do professor não está apenas dependente da modalidade a lecionar, mas 

também pelas modalidades abordadas pelos restantes docentes da escola, 

pois acaba por interferir no planeamento do professor. No início do ano letivo 

estava planeado lecionar a ginástica de solo à turma do 9ºF num terço do 

espaço do pavilhão, visto que a sala de ginástica estava ocupada por outra 

turma. Desta forma não obtive todos os materiais que poderia dispor caso a 

aula fosse na sala de ginástica e dessa forma o planeamento das aulas sofreu 

algumas alterações.  
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4.2- Unidades Didáticas 

 

Todas as Unidades Didáticas foram construídas com base no Programa 

Nacional de Educação Física, nas opções do Grupo Disciplinar de Educação 

física para o Ensino Básico e para o Ensino Secundário, tendo em conta a 

rotação de espaços representada no roulement da escola. 

A conceção das Unidades Didáticas constituíram uma ferramenta de 

trabalho preciosa para a orientação da intervenção pedagógica, pelo que nela 

constarem os objetivos a atingir, a estruturação dos conteúdos de forma 

cronológica, as estratégias a adotar e os recursos necessários para a 

lecionação das modalidades. 

O principal objetivo deste nível de planeamento assume-se por tentar 

que os alunos atinjam os seus objetivos individuais nas diferentes modalidades, 

independentemente do nível de especificação em que se encontram.  

A construção das Unidades Didáticas não foi uma tarefa fácil, pois para 

a sua elaboração foi necessário ter em conta inúmeros fatores. Inicialmente era 

necessário saber o número de aulas previstas para a lecionação da 

modalidade, sabendo que a primeira aula seria para a realização da Avaliação 

Diagnóstica e a última à Avaliação Sumativa. Após a Avaliação Diagnóstica tive 

em consideração os resultados demonstrados pela turma pelo que obtive a 

perceção do número de aulas que os alunos precisariam de trabalhar para 

cada conteúdo. 

Após a consulta dos Programas Nacionais de Educação Física, as 

minhas dificuldades para a construção deste documento aumentavam visto que 

nem sempre a turma se enquadrava nos níveis exigidos no Programa de EF. 

O grande obstáculo deste processo era organizar o tempo que se 

dedicava aos diversos conteúdos, tendo em conta as diversidades 

apresentadas pelos alunos das turmas. Isto aconteceu principalmente em 

Natação na turma do 9ºF, pois a turma detinha alunos com imensas 

dificuldades e o número de aulas foi bastante reduzido o que não permitiu a 

consolidação dos conteúdos.   

Durante a construção das Unidades Didáticas, após a introdução dos 

conteúdos, foi a vez da exercitação dos mesmos. A consolidação dos 
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conteúdos foi realizada na aula anterior à Avaliação Sumativa. Optei por 

proporcionar mais tempo de exercitação nos diversos conteúdos. 

Esta ferramenta permitiu uma antecipação da realidade, sendo que por 

vezes houveram alterações ao longo do processo. 

Ao longo do ano letivo forma realizadas nove Unidades Didáticas 

distribuídas por duas turmas. Em relação à turma do 11ºK, foram abordadas as 

seguintes UD’s: Natação e Basquetebol (1º Período), Tag-Rugby e Ginástica 

(2º Período) e Voleibol (3º Período). No que diz respeito à turma do 9ºF, foram 

abordadas as seguintes UD’s: Ginástica (1º Período), Badminton e Futebol (2º 

Período) e Natação (3º Período). 

 

4.3- Planos de Aula 
 

Relativamente ao processo de estágio, os planos de aula são uma das 

ferramentas imprescindíveis pelo que permitem uma descrição específica das 

tarefas que o docente realizará numa aula. Este é um suporte para os 

docentes, sendo que por vezes torna-se necessário que se realizem alterações 

para que atinja o sucesso no processo de aprendizagem. 

Através dos planos de aula, consegui delinear os objetivos a alcançar, 

resultado de uma convergência de informações, nomeadamente dos objetivos 

programáticos estabelecidos pelo Ministério da Educação, Avaliação 

Diagnóstica e as características da turma. 

Segundo Aranha (2008), a elaboração de um plano de aula deve 

englobar os seguintes parâmetros: 

 

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

processos (tarefas, estilos, métodos, estratégias, etc.) estão especificados 

corretamente e concordantes com os definidos na Unidade Didática; 

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

tem uma estrutura global correta, metodológica e pedagógica apresentando 

opções de organização e de utilização de recursos que garantam um 

encadeamento ótimo entre as várias fases e situações da aula; 
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3º Parâmetro – Estratégias de Atuação: o plano prevê estratégias de 

atuação do professor que garantam um perfeito controlo dos comportamentos 

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

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

modo claro, objetivo e coerente de forma tão pormenorizada, quer nos aspetos 

organizativos, quer na condução e sequência das tarefas, que constitui um guia 

para a ação do professor, antecipando ou indicando as opções a tomar na 

condução da atividade dos alunos e na estruturação das condições de 

realização dessas atividades, de tal modo que outros professores (orientadores 

ou colegas) interpretem com objetividade e fidelidade a sua concretização; 

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

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

flexibilidade de estratégias, e/ou de organização, sem, porém, alterar o 

contexto de realização da ação proposta nem os critérios de êxito delimitados; 

6º Parâmetro – Análise Crítica e Reflexão Sobre os Resultados 

(Balanço Final): o estagiário faz um balanço da aula lecionada, caraterizando a 

atividade desenvolvida, sua e dos seus alunos, verificando a (in)correção das 

opções tomadas e analisando os fatores determinantes do (in)sucesso da aula; 

7º Parâmetro – Aperfeiçoamento e Sugestões: são apresentadas 

propostas de manutenção e/ou modificação de elementos e/ou da estrutura da 

aula – estratégias, metodologias, organização, etc. – baseando-se na 

experiência concreta vivida e em orientação pedagógico-didática assimilada, 

sugerindo formas de melhoramento (correção) de comportamento, visando a 

melhoria do processo. 

Em suma, durante o Estágio foram realizadas 96 aulas, correspondendo 

cada aula a um bloco de 90 minutos, que perfaz um total de 96 planos de aula 

elaborados, sendo estes distrubuídos pelas várias modalidades abordadas. 

 

 

4.4- Balanços de Aula 
 

De salientar que após o término de cada aula, assim como de cada 

Unidade Didática, foram realizados os balanços de aula e os balanços das 

unidades didáticas tendo em vista uma reflexão da sua prática e 
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consequentemente aperfeiçoamento da intervenção como docente. Este 

instrumento possibilitou a realização de reflexões sobre as aulas, apontando os 

aspetos positivos e negativos da mesma com o objetivo de melhorar as aulas 

proporcionando mais motivação aos alunos. 

A estrutura dos balanços era composta por um cabeçalho onde continha 

o número da aula, o número da aula da UD, a hora, a Unidade Didática em 

questão, a função didática, a data, o ano e a turma, nº de alunos, tempo 

horário, tempo útil e o material pedagógico utilizado na aula. De seguida as 

considerações gerais (se a aula tinha decorrido como o planeado); o 

comportamento e empenho dos alunos (se os alunos tinham estado aplicados, 

comportamento e também o registo de dispensas / faltas); as estratégias 

utilizadas; feedbacks; gestão do tempo de aula e atividade motora; dificuldades 

evidenciadas pelos alunos; dificuldades do professor; adaptações ao plano de 

aula e sugestões futuras.  

Em suma, o balanço de aula revela-se fundamental na evolução do 

profissional de educação física pois permite opiniões construtivas que 

conduzem ao crescimento do professor. 

 

4.5- Prática Pedagógica Supervisionada (PPS) 

 

A prática pedagógica supervisionada torna-se essencial para o docente 

estagiário, uma vez que permite a observação por parte de orientadores que 

estão habilitados e quer transmitem enumeras estratégias e habilidades de 

ensino a aplicar em contexto real. 

O estágio supervisionado torna-se imprescindível no processo de 

formação docente, pois oferece uma oportunidade de aplicar conhecimentos 

académicos em situações práticas, criando a possibilidade de exercitar as suas 

habilidades. Espera-se que, com isso, o aluno tenha a opção de incorporar 

atitudes práticas e adquirir uma visão crítica da sua área de atuação 

profissional (OLIVEIRA; CUNHA, 2006). 

Segundo Aranha (2008), a aula deve seguir 10 parâmetros sendo eles 

fundamentais para a evolução do estagiário: 
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1º Parâmetro - Introdução da aula: no inicio da aula, o estagiário, de 

forma clara e sem perda de tempo informa os alunos dos objetivos da aula 

relacionando-os com aulas ou etapas da Unidade Didática, sublinhando as 

regras a cumprir e os cuidados a ter (comportamentos, atitudes, normas de 

segurança, disciplina, etc.), não se observando dispersão dos alunos; 

2º Parâmetro - Mobilização dos alunos para as atividades: o estagiário 

intervém sistemática, correta, e estrategicamente com os alunos (individual, 

grupo ou turma) solicitando a superação das suas capacidades na realização 

das tarefas incentivando-os, assim, a participar ativamente nas atividades 

propostas; 

3º Parâmetro - Organização, Controlo e Segurança das Atividades: o 

estagiário organiza a atividade no espaço da aula de tal modo que lhe permite 

o cumprimento dos objetivos da aula e a deteção e prevenção de situações de 

risco, posicionando-se e circulando no espaço de aula, intervindo 

sistematicamente na execução das tarefas pelos alunos, ajudando-os e 

eliminando assim fatores perturbadores de eficácia da aula; 

4º Parâmetro - Gestão dos Recursos: o estagiário faz a gestão do 

tempo de aula (período de instrução/demonstração, de organização e de 

transição) de material utilizado e dos grupos constituídos, de acordo com os 

objetivos da aula, adaptando-se oportunamente aos seus imprevistos tendo em 

vista a maximização do tempo de empenhamento motor; 

5º Parâmetro - Instrução/Introdução das atividades: o estagiário explica 

e/ou demonstra clara e oportunamente a atividade/exercício, recorrendo, 

quando necessário, a alguns alunos e/ou a auxiliares de ensino, para o apoiar 

na transmissão da matéria, com eficácia e economia de tempo; 

6º Parâmetro - Regulação das Atividades: o estagiário intervém 

sistemática e eficazmente na ação dos seus alunos, corrigindo (feedback), 

estimulando (incentivo) e estruturando o seu comportamento 

(disciplina/conduta apropriada/sócio afetividade) a fim de os orientar na correta 

execução dos exercícios e no adequado comportamento, mantendo elevados 

os níveis de motivação e empenho dos alunos; 

7º Parâmetro - Linguagem Utilizada: o professor utiliza uma linguagem 

clara e acessível à compreensão do seu significado pelos alunos utilizando 

termos técnicos oportuna e adequadamente; 
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8º Parâmetro- Sequência da aula: a aula apresenta uma estrutura 

coordenada, coerente, contínua e sem quebras em que a intensidade e 

dificuldade das tarefas estão adequadas às capacidades dos alunos; 

9º Parâmetro - Conclusão da Aula: o professor conclui a aula de modo 

sereno e tranquilo, realizando um balanço da atividade (dando feedback aos 

alunos) e despertando os alunos para as etapas seguintes da Unidade Didática 

(extensão dos conteúdos- aulas seguintes); 

10º Parâmetro - Concordância com o plano/Adaptabilidade na Aula: a 

aula decorrer genericamente de acordo com o plano de aula e/ou perante 

situações imprevistas, o professor revela capacidade para se adaptar, 

integrando-as ou não no plano previsto, sem, contudo, perder de vista os 

objetivos definidos e o essencial da aula. 

 
4.5.1-Técnicas de Intervenção Pedagógica 
 

As técnicas de intervenção pedagógica estão relacionadas com um 

vasto número de destrezas que o professor deverá dominar e desenrolam-se 

em quatro dimensões: Instrução, Gestão, Disciplina e Clima (Siedentop, 1983, 

citado por Aranha, 2004). De acordo com Aranha (2004) as técnicas de 

intervenção pedagógica podem ajudar o professor a melhorar a sua 

intervenção pedagógica. 

A dimensão instrução diz respeito aos procedimentos relacionados com 

a promoção de atividades de aprendizagem, bem como os comportamentos do 

professor que se relacionam com os objetivos da aprendizagem. Tem como 

intenção a comunicação de informação sobre a matéria de ensino, como a 

preleção, explicação, demonstração e o feedback. 

Nas primeiras aulas tive alguma dificuldade na instrução porque os 

alunos nem sempre percebiam os objetivos pretendidos devido a não estarem 

habituados ao meu método de trabalho. Desta forma tive de reformular a 

instrução. As regras eram claras e foram transmitidas na primeira aula, sendo 

que no momento da instrução não poderia haver ninguém a conversar nem 

distraído, e desta forma optei por mostrar uma postura mais rígida tendo em 

vista a autoridade reconhecida pelos alunos. No que diz respeito à 

demonstração optei por ser eu a realizar nas modalidades em que estava mais 

à vontade, de forma que nas restantes decidi escolher um aluno como agente 
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de ensino de forma a que a exemplificação fosse boa e ao mesmo tempo 

consegui transmitir alguns feedbacks. 

A dimensão gestão refere-se aos procedimentos relacionados com a 

promoção de estruturas de organização, bem como dos comportamentos do 

professor que visam produzir elevados índices de envolvimento dos alunos 

com a matéria de ensino, tais como gestão das situações de aprendizagem, de 

organização, de transição e do comportamento dos alunos. Inclui ainda todos 

os comportamentos e destrezas técnicas de ensino que fazem parte do 

reportório do professor para rentabilizar o tempo útil da aula (Aranha,2004). 

Uma das estratégias que usei foi de no início de cada aula ter sempre o 

material apto para a realização do aquecimento ou da modalidade em prática 

para que quando os alunos chegassem não houvessem grandes perdas de 

tempo. A certa altura percebi que se trouxesse as equipas delineadas de casa 

conseguiria perder menos tempo durante as aulas e comecei a utilizar essa 

estratégia. 

  A dimensão disciplina refere-se aos procedimentos relacionados com a 

promoção de comportamentos apropriados e dos comportamentos do professor 

que visam a modificação de condutas inapropriadas em condutas apropriadas, 

tais como: a diminuição e promoção de comportamentos apropriados, ou seja, 

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

reportório do professor para diminuir e promover comportamentos apropriados 

(Aranha, 2004). Na turma do 9ºF tive algumas chamadas de atenção em 

relação a alguns comportamentos inapropriados em algumas situações, pelo 

que no decorrer do ano os alunos foram modelando os seus comportamentos. 

A dimensão clima refere-se aos procedimentos relacionados com a 

promoção de um ambiente humano e pelos comportamentos do professor, que 

se relacionam diretamente com as interações e relações humanas, visando um 

clima de alma positivo, tais como interações com os alunos e entusiasmo no 

seu aperfeiçoamento, ou seja, tem por âmbito todos os comportamentos e 

destrezas técnicas de ensino que fazem parte do reportório do professor para 

conseguir um clima educacional agradável e positivo (Aranha, 2004). Nas 

minhas turmas consegui colocar em prática um clima positivo e assim criei uma 

boa relação com as turmas. 
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4.5.2- Feedback 
 

Siedentop (1991), refere a necessidade de existir um período para rever 

os aspetos de maior importância, reformular os aspetos essenciais, bem como 

fornecer feedbacks coletivos tendo em vista a motivação dos alunos durante as 

aulas. 

Segundo Aranha (2007), o feedback trata-se de toda a reação verbal ou 

não verbal do professor à prestação motora dos alunos, relacionada com os 

objetivos de aprendizagem da aula, com o objetivo de os interrogar sobre o que 

fizeram e como fizeram e avaliar, descrever e prescrever e/ou corrigir as suas 

prestações. 

Inicialmente a minha atenção recaía sobre a organização da aula, dos 

exercícios e na gestão do seu tempo, acabando por vezes por não me 

aperceber dos feedbacks aos alunos. Com o passar das aulas fui-me 

adaptando e através de refletir os balanços de aula acabei por me aperceber 

dos erros que estava a cometer. 

Quanto aos tipos de feedbacks, utilizei o feedback visual através de 

imagens, principalmente na modalidade de ginástica. O feedback foi utilizado 

em todas as modalidades abordadas sendo que o principal objetivo era a 

correção de erros durante os exercícios. O feedback cinestésico foi 

maioritariamente utilizado na modalidade de ginástica tendo em vista a 

correção da execução de movimentos, dessa forma eu tocava em algumas 

partes do corpo dos alunos para que eles sentissem a zona onde estavam a 

errar no movimento. 

Quanto à direção, maioritariamente realizei feedbacks individuais ou em 

grupo, mas quando a turma não estava a corresponder optava pelo feedback à 

classe com o intuito de perder menos tempo possível de aula. 

No que diz respeito ao objetivo foi o feedback prescritivo mais utilizado 

para explicar como se deviam ou não executar os exercícios pretendidos. 

Também recorri ao feedback avaliativo para identificação das ações 

corretamente ou incorretamente executadas. 

No que concerne à valoração, o feedback positivo foi bem mais utilizado 

do que o feedback negativo. Por vezes em alguns exercícios os alunos não 

eram capazes de executar a habilidade motora pedida pelo professor. Nestas 
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situações optei por recorrer ao feedback positivo com o intuito de continuar a 

motivar esses alunos para que se empenhassem na tarefa, levando-os a tentar 

alcançar o pretendido. Notei que a maior parte dos alunos com dificuldades 

conseguiram realizar as habilidades propostas, senti-os também mais 

predispostos para a prática, o que no início do ano letivo nem sempre 

aconteceu. 

 

 Atividades de relação escola-meio 
 
4.6.1 – Estudo de Turma 

  

Segundo Aranha (2008), o estudo turma apresenta os objetivos de forma 

clara, precisa e percetível justificando a sua pertinência – porquê e para quê. 

Desta forma, o professor consegue ter uma perceção das particularidades 

sociais, culturais, psicológicas de todo o contexto que a turma em questão 

apresenta, de modo a melhorar e auxiliar a sua intervenção pedagógica. 

Com este estudo, pretendeu-se a recolha e análise de informações 

pertinentes relativas à turma K do 11 ano de escolaridade da Escola 

Secundária de Penafiel. 

Após o conhecimento mais aprofundado da turma, procedi à elaboração 

de estratégias adequadas de modo a melhorar a minha intervenção 

pedagógica, conseguindo assim aperfeiçoar o processo de ensino-

aprendizagem. 

Foi aplicado um questionário sociométrico, com o objetivo a perceção 

das relações interpessoais de acordo com os sentimentos recíprocos de 

afinidade ou adversidade entre os vários membros da turma. O teste em 

questão consistiu em pedir a cada elemento da turma que identificasse os 

alunos com quem gostaria de se associar ou não em diversas situações, por 

ordem de preferência (Northway & Weld, 1999). 

Mediante a informação recolhida, após o tratamento de dados foram 

elaborados gráficos com evidências das relações de aceitação e rejeição da 

turma, sendo possível consumar várias informações pertinentes para a criação 

de grupos de trabalho durante as aulas de educação física. 
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4.6.2- Direção de Turma 
 

O diretor de turma mantém uma boa relação com os alunos, mas 

também com os encarregados de educação e os professores que lecionam à 

turma. Sendo assim, este necessita de reunir um vasto conhecimento acerca 

dos alunos, assim como conseguir corresponder aos problemas que vão 

aparecendo ao longo do ano, solucionando-os com eficácia. Torna-se 

determinante na mediação de conflitos, que não se encerram apenas no recinto 

escolar, ramificando-se e multiplicando-se por toda a comunidade educativa. 

Acumula ainda numerosas funções burocráticas, necessitando de desenvolver, 

através de técnicas específicas, capacidades para o exercício de todas as 

tarefas de coordenação que executa.  

Todavia, para que o processo de ensino – aprendizagem seja 

organizado, visando a sua orientação nas múltiplas dimensões do 

desenvolvimento do aluno, é necessário estipular um professor que exerça o 

papel de liderar todo este processo, de modo a que este e o grupo – turma 

possam alcançar os objetivos educativos (Brás, 2000). 

Ao longo do ano letivo, tive o privilégio de acompanhar a direção de 

turma do professor cooperante, com o intuito de compreender e familiarizar-me 

com todo o contexto que engloba a direção de turma. Pretendia-se adquirir 

competências nesta vertente, uma vez que, também era uma das funções do 

Estágio Profissional. Ao longo do estágio acompanhei a turma do 11ºP tendo 

estado em todas as reuniões do conselho de turma. Esta turma apresentava 

problemas relacionados com a assiduidade, bem como a nível comportamental. 

Perante esta realidade, não tinha ideia como estes problemas iriam ser 

resolvidos, e através do professor cooperante consegui perceber a qual a 

melhor forma de os resolver. 

É de extrema importância o papel dos diretores de turma, sendo estes 

os transmissores dos Encarregados de Educação, ou seja, de fornecer o 

feedback sobre o rendimento escolar dos seus educandos e as relações que 

este estabelece na escola. Sendo assim, no horário do professor cooperante 

estava determinado um horário de atendimento aos pais, que era às quintas 

feiras das 8h25 às 9h55. 
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Tendo em conta todas estas responsabilidades e funções, cheguei à 

conclusão que ter este papel requer muito trabalho e dedicação. No entanto, 

esta experiência permitiu-me reconhecer as características que um bom 

profissional deve ter para que possa corresponder de forma correta às 

exigências colocadas, que no meio entender baseia-se numa boa capacidade 

de comunicação, com grande responsabilidade e ma boa gestão de relações 

humanas. Desta forma, este envolvimento levou a que me sentisse bem mais 

integrado na comunidade escolar, sendo sem dúvida uma aprendizagem 

determinante para o meu futuro enquanto docente. 

 
4.7- Atividades Desenvolvidas 

 

A função da docência não se limita à lecionação das aulas, sendo que 

esta abrange contextos que passam a relação professor/aluno para fora do 

espaço de aula. 

Na opinião de Correia (1996), um professor deve procurar alcançar uma 

boa relação com a comunidade educativa e nela demonstrar uma boa 

capacidade de intervenção, não devendo viver isolado da comunidade 

educativa. 

Deste modo, a Escola Secundária de Penafiel ao longo de todo o ano 

letivo organizou diferentes atividades que possibilitaram a participação de todos 

os alunos pertencentes à comunidade escolar. Assim, como docentes fomos 

integrando a comunidade, tendo uma participação ativa na escola. Estas 

atividades não pertencem exclusivamente ao grupo de Educação Física, mas 

sim a todas as disciplinas pertencentes ao currículo escolar. 

Tendo em vista uma melhor organização e uma melhor dinâmica, o 

grupo de Educação Física opta pela divisão do pessoal docente em diversos 

grupos de trabalho e deste modo, cada grupo fica responsável pela elaboração 

da sua atividade. Ainda assim, os docentes não pertencentes ao grupo 

organizador têm a responsabilidade de auxiliar no período das atividades, 

ajudando na montagem dos materiais e no controlo. No final de cada atividade, 

cada grupo organizador é responsável pela elaboração do relatório da 

atividade, com a finalidade de concluir o feedback da mesma. 
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Durante este ano desenvolvi inúmeras atividades, tais como a 

Caminhada do Dia Europeu do Desporto Escolar, o Corta-Mato Escolar, o 

Torneio de Basquetebol 3x3, o Mega Atleta, o Torneio de Voleibol 2x2 e 4x4, a 

Semana Desportiva e o Sarau Gímnico. 

 

 Atividades do Grupo de Educação Física 

 

4.7.1 - Caminhada – Dia Europeu do Desporto Escolar 

 

De modo a celebrar o Dia Europeu do Desporto Escolar (28 de 

setembro, foi reunido o grupo de Educação Física e lançou-se a proposta de 

realizar uma caminhada aos Núcleos de Estágio de Educação Física. Realizou-

se uma reunião com todos os elementos constituintes deste grupo organizador, 

onde todos concordaram. Ficou acordado que a caminhada seria aplicada a 

todos os alunos que ao segundo tempo da manhã estivessem em aulas de 

Educação Física. 

Por conseguinte, planeou-se o itinerário referente à caminhada, 

escolhendo o local mais apropriado para a realização da mesma, ao qual foi 

eleito o jardim do Sameiro, junto à Escola Secundária de Penafiel. No dia da 

atividade todos os Núcleos de Estágio estavam bastante ansiosos pelo evento 

e esperava-se que tudo corresse como planeado, pois esta era a primeira 

atividade que estávamos a organizar enquanto professores. 

A caminhada decorreu num clima de festa, onde os alunos se divertiram 

imenso cantando músicas e praticando desporto, conseguindo-se o objetivo 

que a atividade se propunha. 

 

4.7.2 - Corta-Mato Escolar 
 

O Corta-Mato Escolar organiza-se na Escola Secundária de Penafiel há 

bastante tempo. Inicialmente a data programada para a realização desta 

atividade seria 21 de novembro, mas devido a condições meteorológicas 

adversas, optou-se pela por alteração da data para 16 de janeiro, uma quarta 

feira da parte da manhã. A população alvo desta atividade correspondia a 

todos os alunos da Escola Secundária de Penafiel. No total estavam inscritos 



 

31 
 

cerca de 460 alunos e além disso, todos os professores do grupo de Educação 

Física marcaram presença. Os alunos encontravam-se subdivididos por 

escalões em função do seu ano de nascimento e por questões organizativas 

foram estipulados horários de partida consoante cada escalão. Alguns 

professores encontravam-se espalhados ao longo do percurso, de modo a 

evitar irregularidades. A minha tarefa baseou-se na marcação e controlo do 

percurso.  

Os três primeiros classificados de cada escalão e género recebiam um 

bilhete para assistir a um jogo de futebol no Estádio do Dragão. A cedência dos 

bilhetes tornou-se possível devido ao esforço de um docente do grupo de 

Educação Física.   

No relatório de atividade, o grupo responsável pela prova referiu que a 

atividade decorreu como previsto, sendo evidenciada a boa disposição por 

parte de toda a comunidade escolar. Em contrapartida, o atraso do início da 

prova devido à demora dos meios de apoio. No início de cada prova, alguns 

professores ficaram responsáveis por realizar um curto aquecimento com o 

objetivo de evitar lesões. No final de cada prova foi realizada a entrega de 

prémios relativa ao escalão em questão. 

No relatório ficou referido a implementação da alimentação e da 

hidratação como sugestões de alterações para o ano letivo seguinte.  

 

4.7.3 - Torneio de Basquetebol 3x3 
 

Como forma de proporcionar aos alunos momentos de competição 

saudável, bem como a promoção dos desportos coletivos foi organizado o 

torneio de Basquetebol 3x3. A divulgação à comunidade escolar foi realizada 

através da página oficial da escola e da afixação de cartazes. 

Este torneio realizou-se no dia 13 de dezembro, no último dia de aulas 

do período na parte da manhã. Cada equipa era composta por quatro alunos 

do mesmo escalão etário e do mesmo género, sendo que podia haver no 

máximo dois elementos federados nesta modalidade e era permitido que as 

equipas fossem compostas por alunos externos à turma. Para esta competição 

foram inscritos 564 alunos, num total de 141 equipas. As inscrições para este 

torneio eram realizadas através do site da escola. O pavilhão foi fragmentado 
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em seis campos, cada um com uma tabela de basquetebol disponível, sendo 

que em cada campo estava um professor responsável pelo controlo e 

verificação do jogo nesse campo. Alguns jogadores-voluntários do Clube de 

Basquetebol de Penafiel assumiram as funções de arbitragem, enquanto 

alguns alunos da escola se voluntariaram para a realização dos registos 

durante os jogos. O grupo de Educação Física considerou que a atividade 

decorreu como prevista e privilegiava a participação dos alunos, o divertimento, 

e acima de tudo o prazer pela prática desportiva. Ao longo de todo o torneio foi 

notório o envolvimento d toda a comunidade educativa, uma vez que o pavilhão 

estava repleto e o ambiente era muito positivo. 

Concluindo, o evento correspondeu às expectativas previstas e espera-

se que o número de inscrições continue a aumentar no próximo ano letivo. Pela 

negativa destaca-se o facto de algumas equipas inscritas terem faltado, tendo 

havido alguns jogos que não decorreram. No entanto este aspeto torna-se 

impossível de controlar por parte do grupo de educação física. 

  

4.7.4 - Mega Atleta 
 

O evento do Mega Atleta teve lugar no dia 15 de fevereiro na parte da 

manhã. A atividade encontrava-se dividida em várias secções (km,sprint,salto e 

lançamento do peso) e cada aluno poderia participar em duas das quatro 

hipóteses, exceto no Mega Km. Participando no Mega Km, a sua participação 

estava restringida a esta prova. Indo ao encontro das restantes atividades 

organizadas pelo grupo, os participantes foram devidamente organizados por 

escalões etários. A lista de tarefas colocou-me no Mega Sprint, que se realizou 

na pista do espaço exterior (E1), no campo de futebol da escola. Para além 

disso, participei na montagem e desmontagem de todo o material. Durante a 

atividade, participei maioritariamente no início da prova de velocidade. Antes da 

partida certificava a posição dos alunos, na eventualidade de estes estarem a 

pisar a linha, e em seguida dava o sinal de partida. Os professores que 

lecionavam aulas nesse dia inscreviam as suas turmas na atividade, de modo a 

que todos os alunos participassem na competição. Deste modo foi visível um 

maior número de participantes, apesar de que a motivação para a prática não 
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ter estado sempre presente. O único aspeto negativo a apontar é os alunos 

terem pouco tempo de prática nestes 90 minutos de aula. 

Ainda assim, esta atividade decorreu de forma agradável e teve uma 

grande participação por parte dos alunos. 

 

4.7.5 - Torneio de Voleibol 2x2 e 4x4 
 

Ambos os torneios foram divulgados à comunidade escolar através da 

afixação de cartazes e na página oficial da escola, onde continha toda a 

informação necessária. No dia 4 de abril realizou-se o torneio para o Ensino 

Básico, na medida em que as equipas eram constituídas por dois elementos do 

mesmo sexo. No que diz respeito ao Ensino Secundário, o torneio realizou-se 

no dia 5 de abril e as equipas eram de quatro elementos, dois do sexo 

masculino e dois do sexo feminino. De salientar que ambos foram realizados 

no período da manhã.  

As inscrições dos alunos para estes torneios foram realizadas pelos 

professores de educação física das turmas. Os alunos estavam responsáveis 

por comunicar ao professor quais seriam as equipas e este introduzia as 

inscrições num documento partilhado na Drive pelo grupo de Educação Física, 

fechando as inscrições uma semana antes da realização do torneio. No ensino 

Secundário, cada turma poderia formar no máximo duas equipas, enquanto 

que no Ensino Básico cada turma tinha a possibilidade de apresentar três 

duplas femininas e três duplas masculinas. 

Na atividade participaram 16 professores do grupo de Educação Física, 

dividindo-se em 9 campos de jogo para o ensino secundário (dia 4) e 12 

campos para o Ensino Básico (dia 5). Ficaram responsáveis pelos campos de 

jogos, 12 professores, sendo os restantes responsáveis pelo controlo dos 

resultados, pela mesa de controlo e pela chamada das equipas. A minha tarefa 

compreendeu-se no controlo dos jogos, seleção/entrega de medalhas e 

montagem dos campos. 

De acordo com o relatório da atividade, o torneio decorreu como 

previsto, com um bom ambiente e boa participação por parte de toda a 

comunidade escolar. Foram duas manhãs de muita emoção, onde houve 
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acompanhamento musical ao longo do torneio e um grande envolvimento na 

atividade dos vários departamentos curriculares. 

 

4.7.6 - Semana Desportiva 
 

A principal atividade que a ESP organiza no 3º período é a Semana 

Desportiva, tendo este ano coincidido com a Semana da Cor do grupo de 

Artes. Cada dia desta semana é dedicada a uma modalidade desportiva e as 

aulas de Educação Física são substituídas pelas atividades que decorrem 

nesse dia, de modo a que todos os alunos participem. Para além disso, uma 

vez que coincidiu com a semana da cor, em cada dia a comunidade escolar 

tinha que trazer uma peça de vestuário de acordo com a cor do dia. 

Esta atividade decorreu de 6 a 10 de maio e foi um sucesso na 

comunidade escolar. O primeiro dia da atividade foi dedicado ao Crossfit, o 

segundo ao Ténis, o terceiro ao Golfe, o quarto dia aos Desportos de Combate 

e por fim, o último dia foi dedicado à Dança. 

A organização desta atividade assemelhou-se às restantes, ou seja, o 

grupo de Educação Física foi dividido em subgrupos que ficariam responsáveis 

por cada um dos dias da Semana Desportiva. O professor cooperante ficou 

responsável por organizar o dia do Golfe. A maioria dos alunos gostou de 

vivenciar experiências novas e mostrou grande interesse nestas atividades 

organizadas. Os convidados das diversas modalidades foram selecionados 

conforme o currículo apresentado, sendo excelentes profissionais no 

desempenho das suas modalidades. Para além disso, mostraram uma postura 

adequada e excelente, tendo traduzido alegria a todos os momentos do evento, 

cativando a atenção dos alunos.  

A realização do dia do Ténis e do Golfe ficou um pouco condicionada 

pelas condições atmosféricas, acabando por serem realizados apenas no 

interior do pavilhão, não possibilitando usufruir da melhor forma das atividades. 

Ainda assim, devido à cooperação entre os professores de Educação Física, foi 

possível manter a qualidade dos eventos e proporcionar experiências 

enriquecedoras aos alunos, para que todos os objetivos da atividade fossem 

cumpridos na íntegra. 
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4.7.7 - Sarau Gímnico 
 

O Sarau Gímnico decorreu no dia 7 de junho envolvendo toda a 

comunidade escolar. Esta atividade realizou-se no pavilhão Fernanda Ribeiro, 

em Penafiel devido às melhores condições que oferece, apresentando um 

elevado número de lugares para o público e ter uma nave pequena onde foi 

possível a colocação do material. 

No que toca às atuações, cada professor ficou responsável pelas suas 

turmas e os alunos que apresentaram interesse dirigiram-se aos seus 

professores de Educação Física e poderiam treinar durante as aulas do 3º 

Período. 

A 7 de junho, a montagem do material foi realizada no período da manhã 

e os alunos apresentaram-se no pavilhão juntamente com os seus professores 

para os respetivos ensaios que decorreram no período da tarde.  

A atividade teve início às 21h e contou com 15 atuações, sendo estas 

realizadas por alunos do desporto escolar ou por alunos que compunham as 

diversas turmas da escola. A minha tarefa neste evento foi de auxiliar os 

professores que estavam na locução do evento, bem como na gestão do 

material. 

Os objetivos da atividade foram cumpridos, na medida em que houve um 

momento de partilha e demonstração das capacidades desenvolvidas pelos 

alunos durante as aulas de Educação Física, num espetáculo recheado de 

muita animação. 
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5. Mecanismos de Avaliação  
 

Avaliação  

 

Este processo deve ser realizado de forma contínua e diária, onde o 

professor utiliza as informações necessárias tendo em vista um melhor 

desempenho dos seus alunos.  

A avaliação permite identificar problemas e resolvê-los de acordo com as 

necessidades e contexto envolventes, facilita a tomada de decisões e permite o 

aperfeiçoamento das atividades no sentido de obter a eficácia pedagógica, bem 

como o sucesso escolar (Aranha, 2004). Trata-se de um regulador de todo o 

processo ensino-aprendizagem. 

Durante este processo, a avaliação compreende 3 tipos:  

 

Avaliação Diagnóstica 

 

A avaliação diagnóstica tem como objetivo identificar a população alvo e 

permite conhecer o nível dos alunos, estabelecendo uma ferramenta 

importante para a definição de objetivos e estratégias para implementar na 

turma em questão. Funciona como base e orientação ao professor para a 

realização do planeamento através da perceção da situação dos anos, de 

modo a ajustar o processo de ensino aprendizagem. O objetivo é realizar esta 

avaliação no início de cada unidade didática de cada modalidade, no sentido 

de diagnosticar o nível da turma e conhecer os patamares que os alunos 

ocupam nos diversos níveis de aprendizagem. 

Inicialmente tornou-se num processo muito complexo para mim, 

principalmente nas avaliações relativas ao primeiro período, uma vez que não 

conhecia os alunos, nem os seus nomes. A maior dificuldade foi observar os 

diversos conteúdos a avaliar e registá-los para percecionar o nível em que 

estes alunos se encontravam. Em certas situações queria observar um 

determinado critério de avaliação e, logo aí, a minha atenção já estava 

direcionada para outro. 

Apesar de todas as dificuldades, consegui perceber a importância da 

concretização da avaliação diagnóstica. Esta permitiu-me planear um processo 



 

37 
 

de ensino-aprendizagem o mais adequado possível às dificuldades dos meus 

alunos, concedendo-lhe mais eficácia e mais qualidade. 

 

Avaliação Formativa 

 

A avaliação formativa centra-se na avaliação do aluno de uma forma 

contínua fornecendo indicações sobre a resolução das dificuldades 

evidenciadas pelos alunos. O principal objetivo desta avaliação é classificar os 

resultados da aprendizagem e servir como mais um instrumento de balanço 

final. Aranha (2004) afirma que esta avaliação sintetiza o que acontece ao 

longo do processo, fornece informações sobre o produto final e permite fazer 

uma reflexão acerca da atividade desenvolvida.  

A avaliação formativa deve consistir num processo contínuo ao longo de 

todo o ano letivo, em que os alunos são alvo de observações cuidadosas por 

parte do professor. Durante todo o estágio pedagógico optei por realizar a 

observação de todos os alunos em prática de forma pontual no meu caderno 

de registos. 

Avaliação Sumativa 

 

No que diz respeito à avaliação sumativa, tem como finalidade realizar 

um balanço da unidade didática segundo os níveis de aproveitamento 

conseguidos. 

A avaliação sumativa é, assim, pontual e classificativa. Não há controlo 

do processo de ensino-aprendizagem, verificando-se, apenas, se houve 

sucesso ou insucesso escolar. 

Apesar de nos jogos desportivos coletivos ter realizado a avaliação 

diagnóstica em contexto de jogo, nem sempre isso aconteceu na avaliação 

sumativa. Em alguns casos optei por recorrer a exercícios mais analíticos para 

complementar as dificuldades que os alunos apresentavam e assim potenciar a 

possibilidade do aluno executar aquele gesto técnico, o que dificilmente 

ocorreria em contexto de jogo. 

No final de cada unidade didática foram realizadas as devidas 

avaliações sumativas, sendo esta a sumula de todo o processo. 
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6. Reflexão Final 
 

Este Estágio Pedagógico representa a fase final do meu percurso 

académico. Sinto-me aliviado por ter terminado os meus estudos, por outro 

lado sinto algum receio da realidade do mundo profissional. 

Neste ano tive o privilégio de passar por experiências fantásticas, foi o 

culminar de tudo o que tinha aprendido até então. Tive a oportunidade de 

lecionar a duas turmas e contribuir para a formação desses alunos, bem como 

de aprender imenso com o Professor Cooperante Micael Cardoso que me 

transmitiu inúmeros conhecimentos através das suas aulas, o que me deixa 

bastante satisfeito. Consegui conciliar o trabalho académico com as funções de 

treinador e jogador, tendo passado noites a dormir escassas horas a planear 

aulas e alterar planeamentos. Agora concluo que tudo valeu a pena. 

Certo é que consegui crescer imenso como pessoa, pois exigiu muita 

responsabilidade da minha parte, bem como uma capacidade critica e reflexiva 

acerca do meu trabalho. Deste modo fui aperfeiçoando as minhas 

intervenções, assim como o planeamento das aulas. Funções como organizar, 

planear, avaliar, refletir foram parâmetros essenciais para alcançar o êxito 

profissional no processo de ensino, contribuindo também para o êxito pessoal. 

No que tocas às atividades desenvolvidas durante o Estágio, todas 

foram enriquecedoras pois permitiram um enorme desenvolvimento das 

relações interpessoais com os restantes elementos do Grupo de Educação 

Física, bem como na restante comunidade escolar, promovendo um bom 

ambiente de trabalho. Estes fatores foram cruciais para a minha integração na 

escola.  

Deste modo, considero que as experiências proporcionadas durante o 

Estágio contribuíram de forma evidente para a aquisição de novas 

competências inerentes ao processo do ensino. 
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7. Conclusão 
 

Foi sem dúvida um ano inesquecível, um ano único. Foi o culminar de 

todos os anos de aprendizagem constante, onde o objetivo será chegar a ser 

Professor de Educação Física. É certo que houve fases menos conseguidas ao 

longo deste percurso, dessa forma tornou-se ainda mais “saboroso” por 

finalmente ter conseguido chegar até aqui. 

Vejo este ano como um misto de emoções, pois foram imensas as horas 

passadas a trabalhar para o Estágio, a planear e reformular documentos. 

Foram diversas as emoções sentidas, contudo valeu a pena todo o esforço. 

Hoje consigo olhar para todo o meu percurso e percebo a minha evolução 

desde aquela primeira aula em me senti nervoso porque não sabia se os 

alunos iriam gostar. Noto que evoluí de uma forma progressiva e considero-me 

preparado para enfrentar os desafios que surgirão no futuro. Nunca tive, 

durante tanto tempo, tarefas semelhantes em que vigorava a responsabilidade 

e a obrigação de estar sempre disponível para a comunidade escolar.  

Na fase inicial do Estágio foi difícil a transição de aluno para professor, 

uma vez que alguns dos professores com quem trabalhei foram meus 

professores na mesma escola. Por outro lado, durante as minhas aulas 

consegui colocar-me na pele do aluno, transmitindo a matéria de forma 

acessível para que eles percebessem. Não me limitei a transmitir os conteúdos 

de Educação Física, procurei também contribuir para a formação dos alunos 

como cidadãos. 

Ao nível das minhas expetativas para o futuro e tendo em conta o 

momento conturbado que o nosso país atravessa, mais propriamente no 

sistema de ensino, deparo-me com a incerteza em saber quando terei 

oportunidade para colocar em prática todos os ensinamentos adquiridos. Assim 

sendo, investirei na minha formação, tanto ao nível docente na área da 

Educação Física, como possivelmente em outras áreas do meu interesse.  

Com a consciência de que tenho muito para aprender, considero que 

adquiri as bases necessárias para investir e progredir nesta profissão. 

Antes de terminar o meu Relatório de Estágio quero apenas salientar o 

papel importante que os meus alunos tiveram ao longo de todo este percurso. 

Foram eles que contribuíram para que este ano fosse de aprendizagens para 
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mim, acima de tudo foram a minha matéria-prima. Todo o esforço, todos os 

planeamentos, planos de aula, todas as noites com menos horas de sono, tudo 

isso foi prol dos meus alunos. Os primeiros são sempre especiais e desta 

forma nunca os esquecerei. De uma forma ou de outra todos me ensinaram 

algo, desde aqueles menos bem comportados até aos que estavam sempre 

dispostos a ajudar e a aprender. A todos eles, o meu muito obrigado por terem 

feito tudo valer a pena. 
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ANEXOS 
 

A- Exemplo de uma Unidade Didática 
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B- Exemplo de um Plano de Aula 
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C - Exemplo de um Balanço de Aula 
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D - Caminhada – Dia Europeu do Desporto Escolar 

 

 

E - Corta-Mato 
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F - Torneio de Basquetebol 3x3 

 

 

 

G - Mega Atleta 
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H - Torneio de Voleibol 2x2 e 4x4 

 

 

 

I - Semana Desportiva 
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J - Sarau Gímnico 

   


