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RESUMO 

 

O presente documento insere se na Unidade Curricular – Estágio, 

integrada no plano de estudos do 2º ciclo em Ensino de Educação Física nos 

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

Vila Real. Este, surge com o objetivo de relatar todas as experiências 

vivenciadas e todo o trabalho desenvolvido pelo professor estagiário, ao longo 

do ano letivo 2018/2019. 

O referido Estágio foi realizado na Escola Secundária Francisco de 

Holanda, em Guimarães, sob a orientação da professora cooperante Isabel 

Machado e, do professor orientador Rui Vinhas, da UTAD. 

Com o objetivo de descrever todo o trabalho realizado durante o Estágio 

Pedagógico, este relatório encontra-se dividido por alguns pontos, entre os 

quais, o enquadramento pessoal, o contexto, as tarefas de ensino e as tarefas 

de estágio relação Escola-Meio. 

No final do relatório, torna-se percetível a importância que este Estágio 

Pedagógico tem na carreira do docente, pois todas as etapas que fazem parte 

do caminho do estagiário durante o ano letivo, são o grande suporte para o início 

da carreira enquanto professor de Educação Física. 

 

Palavras-Chave: ESTÁGIO PEDAGÓGICO, EDUCAÇÃO FÍSICA, 

ENSINO-APRENDIZAGEM. 
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ABSTRACT 

 

The present document is inserted in the Course Unit Internship integrated 

in the curriculum of the 2nd cycle in Teaching Physical Education in Basic and 

Secondary Education of the University of TrásosMontes and Alto Douro, Vila 

Real. This one, comes with the objective of reporting all the experiences and all 

the work by Trainee Teacher during the 2018/2019 school year. 

This internship was held at the Escola Secundária Francisco de Holanda, 

in Guimarães, under the guidance of the cooperating teacher Isabel Machado 

and the supervising teacher Rui Vinhas, from UTAD. 

To describe all the work done during the pedagogical internship, this report 

is divided into some points, including the personal environment, the context, the 

teaching tasks and the internship tasks of the relationship school-environment. 

At the end of the report, the importance of this Pedagogical Internship is 

visible in the teaching career, as all the stages that are part of the intern's path 

during an academic year, are the great support for the beginning of the career as 

a teacher of physical education. 

 

Keywords: PEDAGOGIC INTERSHIP, PHYSICAL EDUCATION, 

TEACHING-LEARNING 
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INTRODUÇÃO 

 

O presente documento, intitulado de Relatório da Prática de Ensino 

Supervisionada, serve de conclusão ao Mestrado em Ensino da Educação Física 

no Ensinos Básico e Secundário, e consequente obtenção do grau de mestre, 

pela Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro. Após um primeiro ano em 

que o objetivo foi assimilar conhecimentos e métodos de intervenção, surge um 

ano em que todos os conhecimentos têm de ser postos em prática, relativo ao 

Estágio Pedagógico (EP). 

O estágio pedagógico, institucionalmente definido como o primeiro 

momento de confronto do professor estagiário com a realidade contextualizada, 

faz parte da primeira fase de iniciação ao exercício das funções docentes 

(Almeida, 2009). 

Segundo Pimenta e Lima (2008) profissão aprende-se ‘na prática’, que 

certos professores e por vezes as disciplinas são por demais ‘teóricos’. Que ‘na 

prática a teoria é outra’. De facto, a realidade é que existe uma grande diferença 

entre a teoria e a prática. Desta forma, o EP, promove a interação com a 

realidade, permitindo também o primeiro contacto com os alunos, 

potencializando os ensinamentos que trazemos da nossa formação académica, 

para responder às necessidades de cada aluno e às diferentes personalidades 

de cada um. 

Através do EP, é possível ter a experiência da docência ‘na prática’, 

potencializando e desenvolvendo as nossas capacidades enquanto professores, 

de facto, durante esta experiência adquirimos novos saberes, novos papéis, um 

maior sentido de responsabilidade e, sobretudo, uma maior autonomia, numa 

perspetiva real. 

O EP foi realizado no ano letivo de 2018/2019, na Escola Secundária 

Francisco de Holanda, em Guimarães. O mesmo, teve como Professora 

Orientadora (PO), a Professora Isabel Machado e como supervisor da 
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Universidade, o Professor Rui Vinhas. Durante o referido ano letivo, o Estudante 

Estagiário (EE) lecionou os alunos do 12CT2, sempre com a supervisão da PO. 

Este documento está estruturado com o objetivo de apresentar todas as 

tarefas e atividades desenvolvidas ao longo do ano de estágio. Nele se 

encontram todas as tarefas de ensino, tarefas de relação escola-meio e por fim, 

as reflexões finais. 
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1. ENQUADRAMENTO PESSOAL 

 

1.1 Do Passado até ao Presente 

A história ligada ao desporto e à Educação Física (EF) começa desde 

tenra idade na vida do Estudante Estagiário (EE). Quando era miúdo adorava 

jogar futebol, inclusive jogava no clube da sua terra, e por outro lado adorava 

tudo o que estivesse relacionado ao desporto em geral, desde ficar horas a ver 

diversas modalidades na televisão e idolatrar todos os seus grandes atletas, a 

ficar o Verão inteiro, em casa, a ver os Jogos Olímpicos e as grandes 

competições. Ainda assim, o primeiro contacto que teve com a disciplina de EF 

acontece no 5º ano, em que, no meio de toda aquela mudança, transição do 1º 

para o 2º ciclo e consequente mudança de escola, a primeira grande atração que 

tem é essa mesma disciplina, onde as horas passavam a correr.  

Durante o percurso escolar sempre teve grande gosto pela prática da 

disciplina e professores que lhe incutiram ainda mais esse interesse, até que, a 

determinada altura, passou a ser um dos seus objetivos, o de ser professor de 

educação física. Aquando da sua passagem para o ensino secundário, também 

teve de fazer uma escolha, relativa ao curso a escolher, e essa prendeu se com 

o seu sonho, ou seja, decidiu entrar no Curso Tecnológico de Desporto, uma das 

primeiras grandes escolhas que fez, onde aprendeu muito e, sobretudo, 

vivenciou experiencias que lhe deram uma grande bagagem para o que aí vinha.  

Seguiu se a licenciatura em Ciências do Desporto, que foi o seu primeiro 

grande objetivo concluído, onde adquiriu inúmeros conhecimentos e 

metodologias, sendo que esta fase acabou por ser, também, a ponte para entrar 

no Mestrado em Ensino. 

Neste mesmo Mestrado, durante o primeiro ano, foi lhe transmitido, aqui 

mais aprofundado, todas as componentes da profissão de professor, inclusive 

todos os conhecimentos e conteúdos que no ano de estágio iria necessitar. No 

final do ano, foi solicitada a escolha da Escola, que acabou por recair na Escola 

Secundária Francisco de Holanda, em Guimarães. Depois disto, foi tempo de 
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abrir protocolo com a escola, e iniciar o segundo ano do Mestrado, neste caso, 

relativo ao EP, decorrente do ano letivo 2018/2019.  

 

1.2 Expectativas relativas ao Estágio Pedagógico 

(EP) 

Dando seguimento à formação académica, surge um ano extremamente 

importante, relativo ao EP, em que o principal objetivo se foca no 

desenvolvimento das capacidades do aluno estagiário num contexto prático, em 

que terá dificuldades e obstáculos que certamente o vão ajudar no processo 

evolutivo, sempre com uma Supervisão Pedagógica (SP) que oriente o seu 

caminho, ajudando, sobretudo, a ultrapassar esses mesmos obstáculos. 

Particularmente, o EE, denota uma grande importância nesta etapa de 

formação do professor, pois se baseia num ano bastante rico em vivências, em 

que a prática e o contexto vai moldar e aperfeiçoar todo o conhecimento 

adquirido outrora, contribuindo significativamente para o desenvolvimento do 

professor. 

Relativamente às expectativas, elas começaram bem antes do início desta 

“aventura”, imaginava como seria o contacto com os alunos e se iria conseguir 

por em prática os seus conhecimentos perante uma população pouco mais 

jovem do que ele, ainda assim, para além da ambição que traz sempre consigo, 

tinha, dentro de si, uma confiança que tudo iria correr bem, fruto do longo 

processo de aprendizagem que durante quatro anos foi construindo no seu 

percurso académico. Sentia que, este, iria ser o maior e melhor passo no seu 

desenvolvimento como professor. 

Durante este ano iria ter oportunidade para aprender, refletir, viver e sentir 

o que é ser professor de Educação Física, sabia que teria inúmeros par de olhos 

focados em si, cada palavra, atitude, decisão e até movimento que tomasse iria 

ser foco da atenção por parte dos alunos.  
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Para além de tudo isso, reinava uma vontade enorme em aprender, 

adquirir novos conhecimentos, novas vivências, que fossem alimentado o seu 

caminho, além, claro, do erro, que faz parte da aprendizagem, inclusive, é um 

acontecimento inevitável, e só a partir daí pode haver um processo evolutivo, 

pois o erro é uma descoberta guiada para obter o sucesso em futuras ações. 

Fruto da excelência da escola, com os melhores profissionais, prontos 

para o auxiliar em tudo, da escola, com ótimas infraestruturas, e um Núcleo de 

Estágio (NE) que poderia ser um grande elo para construir, debater e fomentar 

novas ideias e conhecimentos, tinha a certeza que estavam reunidas todas as 

condições para realizar um trabalho de grande enriquecimento pessoal. Por 

outro lado, sentia que o facto de estar fora da sua zona de conforto, ou seja, sem 

o conforto dos seus colegas de sempre, que acabaram por ficar colocados 

noutras escolas, e mesmo sem nenhum colega de universidade, sentia que essa 

adversidade o iria levar a patamares de exigência que só o fariam evoluir e 

descobrir novos caminhos, para alem da adaptação constante a que iria ser 

exposto, fruto de não conhecer a realidade que iria enfrentar e não conhecer 

quem iria percorrer esse longo caminho consigo. 

Em suma, as expectativas passavam por fazer um trajeto ascendente em 

todos os aspetos, criar uma ligação positiva com os alunos de forma a cativar-

lhes o interesse pela disciplina e, ao mesmo tempo, obter deles o respeito e 

admiração, igualmente com a restante comunidade escolar, sobretudo com a 

Professora Orientadora (PO) e com os colegas de estágio com quem iria 

trabalhar no dia a dia, onde esperava partilhar conhecimentos e experiências, e, 

por fim, acabar o trajeto académico com uma bagagem cheia de aprendizagens, 

aprendizagens essas que o levem a ser um profissional capaz de conseguir 

transmitir os conhecimentos aos alunos, e sobretudo, exercer a profissão da 

melhor forma possível. 
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2. CONTEXTO 

 

2.1 A Escola  
 

O Agrupamento de Escolas Francisco de Holanda (AEFH) resultou da 

agregação do Agrupamento de Escolas Egas Moniz, que integrava a Escola 

EB2,3 Egas Moniz, a Escola EB1/JI de Santa Luzia e a Escola EB1 de Pegada, 

com a Escola Secundária Francisco de Holanda.  

Referente à Escola Secundária Francisco de Holanda, esta encontra-se 

no centro da cidade, próxima do Estádio do Vitória Sport Clube, com uma vista 

panorâmica, nos andares superiores.   

Trata-se de uma escola dotada de umas instalações modernas, com 

muitas salas de aula, espaços amplos ideais para o conforto dos alunos.   

No que se refere às instalações desportivas, a escola possui um campo 

exterior (onde se pode lecionar basquetebol e atletismo), um auditório (ou sala 

de espelhos) e um pavilhão desportivo. O pavilhão desportivo dispõe de todo o 

material necessário para todas as modalidades. O auditório/ sala de espelhos 

permite usufruir de aulas de dança, ginástica e condição física. Existe, também, 

a possibilidade de utilizar as estruturas exteriores, ao lado do estádio do Vitória 

de Guimarães para a prática de algumas modalidades. Devido ao espaço 

exterior ser descoberto e em dias de chuva não ser possível realizar aulas nesse 

mesmo espaço, foi criado um roulement de espaços para ser exercido pelos 

professores. Este indica quais os locais abrangidos na prática letiva de cada 

professor, possibilitando assim uma igualdade de tempo de atividade em 

diferentes espaços para cada turma.  

Relativamente aos balneários disponíveis, é de salientar que a escola 

possui excelentes condições para os alunos se equiparem.  
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2.2 Departamento de Educação Física 
 

No que diz respeito a este departamento, e falando mais concretamente 

sobre o núcleo com quem trabalhava por perto diariamente, relativo aos EE, da 

Faculdade de Desporto da Universidade do Porto (FADEUP), e às respetivas 

professoras orientadoras, revelou-se um ambiente de trabalho de excelência e 

com bastante qualidade, estas últimas, sempre em constante apoio, fomentado 

sempre a dinâmica em grupo, sempre orientando de forma a prepar-mos as 

tarefas por antecipação, sempre apelando a novas ideias, de forma a impulsionar 

o nosso desenvolvimento como profissionais, para além disso, cumprindo 

sempre as orientações no que toca aos Programas Nacionais de Educação 

Física (PNEF). No final das aulas, apelavam sempre a uma reflexão, em grupo, 

de forma a debater o que correu bem e menos bem, sempre com o intuito de 

desenvolver a nossa prática nas aulas.  

Sobre os colegas, com quem o EE teve o prazer de conviver diariamente, 

só tem palavras positivas, pois auxiliaram-no sempre, incentivaram, sempre de 

forma mútua, para além da amizade e harmonia de trabalho que sempre reinou 

no seio do nosso grupo. O constante diálogo, de forma a debater estratégias, 

perspetivas diferentes, exercícios, tudo aquilo que ia surgindo no exercício da 

nossa atividade, e que por vezes eram obstáculos que tínhamos de ultrapassar, 

só nos fez evoluir enquanto profissionais de EF. 

No que concerne às atividades promovidas pela escola, existia uma 

relação estreita com o departamento de educação física, em que os restantes 

professores, sempre preocupados e atenciosos, nos punham a par de tudo, 

inclusive, pediam auxílio para a organização das respetivas atividades. 
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2.3 A minha Turma 
 

Inicialmente, e após uma conversa com a Professora Orientadora (PO), 

decidimos que, na primeira semana de aulas, iria orientar todas as turmas que 

fossem atribuídas à PO, neste caso, quatro turmas, todas de 12º ano, sendo que 

lecionava a aula de apresentação e a aula relativa aos testes do FitEscola das 

mesmas. Isto, com o intuito de perceber qual a turma que melhor se adequava 

às caraterísticas de um professor estagiário e de, desde logo, adquirir uma 

agilidade e comunicabilidade na abordagem com os alunos, sempre com o 

propósito do desenvolvimento profissional do estagiário.  

A turma escolhida, foi o 12 CT2, uma turma pertencente ao curso de 

Ciências e Tecnologia com 29 alunos inicialmente, e mais tarde ficando com 28, 

devido à troca de turma de uma aluna. Era uma turma maioritariamente feminina, 

apenas com 9 rapazes.  

Tendo em conta aquilo que foi a nossa avaliação feita às turmas durante 

a primeira semana, e através de algumas referências da PO, que conhecia 

maioritariamente a turma, percebemos que esta seria uma turma excelente para 

evoluir, com um grau de motivação elevado para as aulas de EF, ainda que com 

um nível heterógeno entre si, no que diz respeito às habilidades motoras, o que 

seria um primeiro obstáculo, pois iria requerer trabalho da nossa parte, no 

sentido de adaptar as aulas para dar as mesmas condições de evolução a todos 

os alunos.  

Posteriormente às primeiras aulas com a turma, demos conta que 

realmente era uma turma empenhada, dedicada, que respeitava as aulas, ainda 

que às vezes um bocado preguiçosa, no entanto, isso traduzia-se em mais um 

desafio para ultrapassar e para crescer enquanto professor. 

Para conhecer a turma mais aprofundadamente, colocamos, via-online, 

um questionário biográfico e socioeconómico, para obter informações que 

consideramos necessárias, no sentido de melhorar o planeamento das aulas e 

as nossas intervenções. 
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2.4 Turma Partilhada 
 

Durante o EP, houve espaço para experimentar a lecionação a uma turma 

do 6º ano de escolaridade, neste caso, referente, apenas, a uma Unidade 

Didática (UD), nomeadamente de Ginástica, na Escola EB2,3 Egas Moniz. 

Realizamos esta experiência, e o que pudemos retirar daí, foi, desde logo, 

a capacidade de interação e vontade de aprender que os alunos apresentaram, 

para além do comportamento sempre disciplinado que demonstraram. 

Durante as aulas, os alunos criaram um excelente ambiente para o ensino, 

onde apenas fomos os impulsionadores do processo ensino-aprendizagem, até 

de uma forma bastante rápida, devido ao empenho que demonstraram. A forma 

como olhavam para o professor, com vontade de querer repetir todos os 

movimentos que demonstrávamos, faziam com que conseguissem captar os 

pequenos feedbacks, necessários para atingir o sucesso.  

Os alunos responderam com bastante facilidade em termos motores, para 

além disso, o facto das aulas serem abordadas em circuito, motivou bastante os 

alunos, pois conseguimos introduzir mais conteúdos e repetimos mais vezes, 

sempre com as progressões pedagógicas adjacentes, ainda que alguns deles 

conseguissem realizar alguns gestos de forma bastante perfeita, sem a 

necessidade das progressões.  

No final, realçar a experiência que foi bastante enriquecedora, mais uma 

vez, que nos fez evoluir bastante e obrigou a adaptar ao contexto que nos vimos 

inseridos, ainda assim, todos concordamos que foi pouco tempo com a turma, 

para darmos mais em termos de conteúdos e mais de nós, enquanto pessoa. 
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3. TAREFAS DE ESTÁGIO 

 

Inicialmente, todos os alunos, foram notificados a comparecer numa 

reunião orientada pela Professora Doutora Ágata Aranha, acompanhados pelos 

seus supervisores da escola onde realizariam o estágio, isto, com o intuito de 

serem apresentados todos os objetivos e tarefas a realizar no EP. 

Importa referir, que todas as tarefas a realizar no EP, estão descritas no 

documento orientador, Supervisão Pedagógica em Educação Física e Desporto: 

Parâmetros e Critérios de Avaliação do Estagiário em Educação Física, 

elaborado pela Professora Doutora Ágata Aranha, em 2008.  

Em seguida, são apresentadas todas as atividades e tarefas a serem 

executadas e consequentemente avaliadas, descritas no documento orientador: 

Tarefas de Ensino-Aprendizagem (Planeamento Anual; Unidades Didáticas 

(UD’s); Planos de Aula (PA); Prática do Ensino Supervisionada (PES) e todos os 

processos que lhe são aliados); Tarefas de Relação Escola-Meio (Estudo de 

Turma; Atividades extracurriculares); Dossier Individual (entregue ao Supervisor 

da Universidade); Atitude do Estagiário (avaliada pelo PO) e Perfil Global do 

Estagiário (avaliada pelo PO). 

 

3.1 Processo de Inclusão 
 

O primeiro contacto que o EE teve com a escola, deu-se bem antes do 

início das aulas, logo no inicio do mês de setembro, duas semanas antes do 

inicio do 1º período escolar, juntamente com os Estudantes Estagiários (EE) da 

Faculdade do Porto, reuníamos diariamente, numa primeira fase, para conhecer 

a escola e todas as pessoas que dela faziam parte, e mais tarde, com o propósito 

de preparar antecipadamente o ano letivo, mais concretamente, todos os 

documentos que iriamos necessitar quando se iniciassem as aulas. 

Esta primeira abordagem foi bastante importante pois, desde logo, 

criamos uma relação estreita, aspeto importante, pois íamos percorrer este longo 
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caminho lado a lado, para além disso, toda a afetividade com que fomos 

presenteados, tanto pelas professoras orientadoras, como por todo o Staff da 

escola, foi bastante acolhedor e deu para perceber que o ambiente de trabalho 

iria ser o melhor possível para evoluir. 

 

3.2 Tarefas de Ensino-Aprendizagem 
 

3.2.1 Planeamento Anual 
 

Segundo Bento (1987), planear consiste na seleção e ordenamento dos 

objetivos e dos conteúdos programáticos, tendo em consideração as condições 

locais (pessoas, espaços e materiais) e temporais (número de horas). 

Tendo em conta este desígnio, realizamos no início do ano uma 

planificação anual para a nossa turma. Antes da planificação, importa referir que 

esta foi elaborada pelo Grupo de Educação Física da escola, delineando as UD´s 

a lecionar em cada período e ano escolar, para além disso foi facultado, a todos 

os professores de Educação Física da escola, o roulement das instalações, que 

é o documento discriminatório, com os espaços que cada professor tem para 

lecionar as suas aulas, e a partir daí começar a tomar decisões.  

Logo na aula de apresentação, ficou definido, através do Questionário 

Biográfico e Socioeconómico, qual a escolha dos alunos em relação às UD’s 

opcionais que o Grupo de Educação Física colocou na Planificação, ao qual os 

alunos definiram Voleibol e Basquetebol, por outro lado, ficou, também, definido 

que Treino Funcional, ia ser uma modalidade abrangente ao ano letivo todo. 

Depois de conhecer as UD´s a abordar em cada período e o espaço físico 

relativo a cada semana, foi tempo de começar a planear as aulas.  

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

decisão do professor) é necessário planear a atividade pedagógica, começando 

pelos programas ou Unidades Didáticas, de consecução a médio/longo prazo, 

para depois se proceder ao planeamento da própria aula, de consecução a curto 

prazo. 
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Dando sequência à afirmação de cima, ficaram delineados os conteúdos 

a abordar em cada UD, ainda que, estes, depois da Avaliação Diagnóstica, 

sofressem as devidas alterações. A Avaliação Diagnóstica foi muito importante, 

porque serviu de base ao planeamento de cada aula, a partir daí, escolhemos 

os exercícios adequados ao nível da turma, a melhor organização dos alunos, 

para tornar as aulas dinâmicas e dar as mesmas condições de evolução a todos, 

e para adotarmos a melhor estratégia. 

Ficou ainda definido o horário para uma reunião semanal com a PO, para 

debatermos os mais variados assuntos relacionados com o estágio e ficaram 

definidos os dias das aulas que ia observar, aulas lecionadas pela PO. 

Relativamente às atividades organizadas pela escola, algumas delas foram logo 

colocadas na Planificação Anual, ainda que mais à frente sofressem alterações. 

Na parte final da Planificação Anual, importa referir, as propostas do NE da 

escola, para as atividades que estes se propuseram a realizar. 

Segundo Aranha (2004), o próprio planeamento e, posteriormente, a 

atividade pedagógica, tem de ser organizado e analisado (avaliado) 

permanentemente.  

Posto isto, apesar da Planificação Anual ficar definida antes do início do 

ano, ela esteve em constante alteração à medida que as circunstâncias assim o 

exigiam. 

 

3.2.2 Unidades Didáticas (UD’s) 
 

No que concerne à UD, este, é um documento de apoio ao professor, onde 

estão alinhavados todos os conteúdos a abordar por modalidade, em função dos 

objetivos inicialmente propostos, adequados para a turma em questão.  

Segundo Aranha (2008), a Unidade Didática deve conter os seguintes 

parâmetros: 

1º Parâmetro – Objetivos/Conteúdos: elabora ou adota Unidades 

Didáticas em que os objetivos e os conteúdos a abordar são pertinentes, 
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adequados ao nível de ensino e estão corretamente explicitados e 

fundamentados; 

2º Parâmetro – Avaliação Inicial (Diagnóstica): prevê uma avaliação 

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

devidamente explicitado no seu conteúdo e nas suas regras de registo; 

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

aplicadas e ajustadas através de decisões de ensino pedagógica e 

didaticamente corretas, em função da especificidade da escola e da(s) turma(s), 

e, ainda, das condições que a realidade de ensino oferece, verificados após a 

avaliação diagnóstica; 

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

Unidade Didática formam uma unidade quanto aos processos e condições de 

progressão para os objetivos, seguindo uma lógica de abordagem das matérias, 

que não se orienta unicamente para a realização dos objetivos, mas visam 

promover o aperfeiçoamento e a consolidação do que foi abordado 

anteriormente, bem como o aperfeiçoamento das prestações dos alunos; 

5º Parâmetro – Avaliação Contínua e Formativa: prevê uma avaliação 

contínua e formativa, apresentando o(s) respetivo(s) sistema(s) de avaliação e 

ficha de registo devidamente explicitado(s) no seu conteúdo e nas suas regras 

de registo, de modo a poder recolher informações sobre o nível de capacidades 

e comportamentos dos alunos. Prevê a utilização dessas informações para 

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

aprendizagem, de modo a promover a melhoria das capacidades e 

comportamentos dos alunos, recorrendo a meios adequados (fichas de 

avaliação, balanços de fim da aula, conversas individuais, etc.); 

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

Final): o estagiário faz um balanço da Unidade de Ensino lecionada, analisando 

os resultados alcançados através da identificação de causas de (in)sucesso, que 

podem incluir as decisões/opções inicialmente tomadas – estratégias, 

metodologias, etc. – bem como os acontecimentos imprevistos, mas detetados 

no decorrer da atividade; 
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7º Parâmetro – Aperfeiçoamento e Sugestões: com base no balanço 

apresentado anteriormente, são apresentadas propostas de manutenção e/ou 

modificações de decisões/opções e/ou da estrutura da Unidade Didática 

(objetivos, conteúdos, estratégias de abordagem, etc.), visando a melhoria dos 

processos e/ou da utilização dos recursos com vista à sua eficácia. 

Realmente, as UD’s são uma grande ajuda no trabalho do professor, uma 

vez que lhe permite estruturar todas as aulas, com os dias das aulas, objetivos 

específicos das mesmas, as estratégias a adotar, a função didática para cada 

aula, o material que necessita e o espaço que tem disponível para usar nesse 

dia. 

O EE, durante o 1º peródo, realizou 7 UD’s, 3 durante o primeiro período 

(Voleibol, Dança e Atletismo), 2 durante o segundo período (Basquetebol e 

Ginástica) e outras 2 no terceiro período (Judo e Orientação). De referir que 

Voleibol foi abordado no primeiro período e consolidado no terceiro período, ou 

seja, esteve presente nos dois períodos. 

No primeiro período, teve algumas dificuldades inicialmente, 

principalmente na UD de Dança, dificuldades que foram sempre combatidas com 

o auxílio da PO, que nunca dando respostas foi guiando sempre, no sentido de 

evoluir tanto nessa UD, como em todas. Relativamente às restantes UD’s, não 

teve tanta dificuldade, pois estava mais esclarecido em relação aos objetivos da 

modalidade e, sobretudo, estava mais à vontade, ainda assim é de realçar que 

as dificuldades em relação a uma UD, por vezes, promovem uma maior pesquisa 

sobre a modalidade em questão, mais dedicação na preparação da sua UD, mais 

precaução na forma de lecionar e planear a aula. Nos restantes períodos, já 

realizou as UD’s de forma mais autónoma, ainda que, aqui ou ali, houvessem 

pequenas correções a fazer por parte da PO. 

Relativamente ao desenrolar da UD, todas iniciavam da mesma forma, 

com a Avaliação Diagnóstica, seguindo-se a introdução, até finalizar, na última 

aula, com a Avaliação Sumativa, sempre que houvesse a alteração do espaço 

de uma aula, eram encontradas alternativas, como por exemplo, a realização de 

uma Aula Teórica sobre a modalidade em questão. 
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Em suma, todas as UD’s atingiram os objetivos propostos, sendo que o 

grande objetivo foi conseguido, que era a melhoria de todos os alunos. 

 

3.2.3 Planos de Aula (PA) 
 

O Plano de Aula (PA) é uma ferramenta de auxílio ao professor, que 

permite preparar melhor a sua aula e maximizar o tempo de empenhamento 

motor, uma vez que o professor tem delineado a aula com todos os tempos 

definidos, quer de exercícios, quer de transição, organização ou instrução. 

Segundo Aranha (2008), este deve apresentar determinados 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 pedagogicamente, 

apresentando opções de organização e de utilização de recursos que garantam 

um encadeamento ótimo entre as várias fases e situações da aula; 

3º Parâmetro - Estratégias de Atuação: o plano prevê estratégias de 

atuação do professor que garantam um perfeito controlo dos comportamentos 

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

4º Parâmetro - Especificação e Clareza: o plano está explicitado de modo 

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

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

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

condução da atividade dos alunos e na estruturação das condições de realização 

dessas atividades, de tal modo que outros professores (orientador 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 
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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, caracterizando 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 de comportamento, visando a melhoria do processo; 

Durante este ano de Ensino Supervisionado foram realizados 52 Planos 

de Aula, distribuídos pelas 7 Unidades Didáticas da seguinte forma: 4 Planos de 

Aula de Atletismo, 4 Planos de Aula de Dança, 15 Planos de Aula de Voleibol, 

12 Planos de Aula de Basquetebol, 6 Planos de Aula de Ginástica, 2 Planos de 

Aula de Judo e 2 Planos de Aula de Orientação Urbana.  

O principal objetivo do PA é que qualquer outro professor que o leia, 

compreenda e interprete de forma a conseguir aplicá-lo sem nenhuma 

dificuldade ou dúvida, e foi com esse objetivo que elaborei o meu. 

Sendo assim, o PA do estagiário, tinha um cabeçalho onde continha: o 

ano de escolaridade em que vai ser aplicado, a turma e o número de alunos; o 

número da aula correspondente à UD lecionada no momento; o número da aula 

correspondente à disciplina desde o início do ano letivo; o local/instalação onde 

irá decorrer a aula; a hora de início da aula; o material a ser utilizado durante a 

aula; a data; a identificação da UD; o tempo útil da aula; a função didática, o 

objetivo específico e os conteúdos a serem abordados na aula. 

Por baixo deste cabeçalho e ainda na primeira página, estavam definidos 

os objetivos operacionais segundo a ação, o contexto e os critérios de êxito de 

cada. Já na segunda página, aparece organizado numa tabela, a parte da aula 

(Inicial, Fundamental e Final), o tempo de cada tarefa, a sequência das mesmas, 
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as estratégias utilizadas para cada tarefa, bem como o esquema de cada 

exercício aplicado na aula. 

Por fim, é importante referir que, mesmo sendo uma aula muito bem 

organizada, planeada e estruturada, esta pode sofrer alterações por diversos 

motivos, e o professor, deve estar munido de competências que lhe permitam 

adaptar às circunstâncias e manter a produtividade da aula. 

 

3.2.4 Relatórios de Aula (RA) 
 

No término de cada aula, juntamente com a PO, e algumas vezes com os 

EE da Faculdade do Porto que assistiam à aula, havia lugar a um debate sobre 

os acontecimentos da aula, ainda mais importante que o Relatório de Aula (RA) 

institucionalmente exigido, essa envolvência, com troca de opiniões e constante 

partilha de ideias, propiciava uma grande evolução da nossa parte, alunos, 

sempre no sentido de encontrar soluções para os problemas que cada um de 

nós encontrava aula após aula. 

Mais concretamente sobre o RA, este continha os aspetos mais 

importantes sobre a aula: Considerações Gerais; Comportamento da Turma; 

Aspetos Positivos; Aspetos a melhorar; Dificuldades dos alunos; Cumprimento 

do Plano de Aula; Alterações ao Plano de Aula; Reflexão Pessoal. 

Sendo assim, a partir da reflexão em conjunto, e ainda neste Relatório de 

Aula, que se centra numa reflexão mais pessoal, o professor fica guarnecido com 

matéria para evoluir numa situação futura, e para crescer enquanto professor de 

EF. 

 

3.2.5 Avaliação 
 

Segundo Aranha (2004), a avaliação refere-se à recolha de informações 

necessárias para um (mais) correto desempenho. É um regulador por excelência 

de todo o processo ensino-aprendizagem. É a consciência do próprio sistema 

educativo. 
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Relativamente a este tópico, carateriza-se por ser o mais difícil ao longo 

do ano para o professor, pois exige-se que avalie o aluno, atribuindo-lhe uma 

nota no final de cada período. 

A avaliação embora seja um processo complicado, é benéfica nos dois 

lados da moeda, ou seja, para o professor, porque recolhe informações capazes 

de o colocar em determinado nível do modo mais correto e eficaz, para o aluno, 

servindo como guia. 

Como refere Bratifische (2003), os aspetos cognitivos e afetivos devem 

fazer parte de uma avaliação que visualize o aluno na sua íntegra. Neste sentido 

segundo as normas orientadoras da Escola, os aspetos cognitivos 

correspondem a 70%, que é referente ao conhecimento e ao que o aluno sabe 

fazer, e os outros 30% correspondem aos valores, sendo assim avaliáveis a 

assiduidade, o comportamento, empenho entre outros. 

Aranha (2004), refere três tipos de avaliação, Avaliação Diagnóstica, 

Avaliação Formativa e Avaliação Sumativa. 

A Avaliação Diagnóstica (realizada sempre na primeira aula da 

modalidade) procura a presença ou ausência de habilidades, bem como 

conhecimentos e as causas para as dificuldades das aprendizagens. Através 

desta avaliação começa-se a reunir informações sobre os objetivos pretendidos 

e a atingir, bem como os conteúdos a serem lecionados e a sua sequência 

progressiva.  

Relativamente à Avaliação Formativa, esta aplica-se em todas as aulas da 

UD, ou seja, durante todo o processo de ensino-aprendizagem, onde é possível 

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

Esta Avaliação permite colmatar os erros e melhorar o processo de 

ensino-aprendizagem, podendo inclusive mudar ou ajustar as estratégias 

elaboradas para atingir os objetivos.  

A Avaliação Sumativa, é a avaliação de caráter sumativo, é onde se realiza 

a avaliação final do processo, que se revela de sucesso, ou insucesso, esta 

fornece todas as informações para fazer o balanço final sobre o produto. 
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Durante todo o processo ensino-aprendizagem o estagiário teve algumas 

dificuldades com a avaliação, pois não conseguia avaliar todos os parâmetros 

de forma pormenorizada, mais uma vez destacou-se o grande suporte da PO 

que lhe foi facultando feedbacks sobre a observação e guiando o seu processo 

de avaliação. 

Em suma, o processo iniciava com a Avaliação Diagnóstica, que acontecia 

na primeira aula de cada UD, esta servia para avaliar o nível da turma, quer 

motor, cognitivo e comportamental. Relativamente à Avaliação Formativa, esta 

decorria todas as aulas, onde observava e registava uma nota relativamente a 

cada aluno. Finalmente, a Avaliação Sumativa ocorria na última aula de cada 

UD, ainda que apenas fosse para arrematar alguma dúvida, pois a avaliação era 

o acumular de todas as aulas e referia-se à evolução contínua.  

Por último, atribuir uma classificação aos alunos é de elevado grau de 

dificuldade, pois classificar um aluno tendo em conta a sua participação e 

trabalho desenvolvido com um valor torna-se injusto, pois nem sempre se 

conhece o individuo inteiramente, ou seja, é admissível que o EE por vezes tenha 

errado, ainda que isso faça parte do crescimento como profissional de EF. 

 

3.3 Prática de Ensino Supervisionada (PES) 
 

Relativamente ao conceito de Prática de Ensino Supervisionada (PES) os 

autores Seabra, Silva & Resende (2016) afirmam que é realizado “um olhar 

tripartido pelo estudante estagiário, orientador cooperante e supervisor 

pedagógico, propondo-se considerações norteadoras para uma efetiva formação 

inicial e prática do ensino supervisionado.” 

Denota-se pela última afirmação, que o PES é um processo ao qual muitos 

atores estão envolvidos, por isso mesmo a relação entre os atores torna-se 

imprescindível, mais concretamente a importância do papel que os supervisores 

têm no percurso do estagiário. 

Segundo Aranha (2004), a função do professor de EF, vai além daquilo 

que é o ensino das capacidades técnicas de qualquer modalidade, centra-se, 
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também, em incutir o gosto pela atividade física, dar ferramentas ao aluno para 

que ele adquira autonomia suficiente, tanto quanto ler ou escrever, de forma a 

que mais tarde o aluno seja capaz de controlar a sua saúde ou combater o stress 

do dia-a-dia com atividade física, por exemplo. 

Segundo Aranha (2008), a aula de Educação Física deve conter os 

seguintes parâmetros: 

1º Parâmetro – Introdução da Aula: no início 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 anteriores 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 sistematicamente, 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 de 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 (períodos 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 Potencial 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; 
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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/socio-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. 

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 da Aula: a 

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

situações imprevistas, o professor revela capacidade para se adaptar, 

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

objetivos definidos e o essencial da aula. 

Relativamente à PES do EE, começou de forma algo nervosa, ainda que 

o primeiro contacto com a escola, onde foi bem recebido e muito bem preparado 

para aquilo que viria a ser o arranque do ano letivo, lhe tenha transmitido boas 

sensações e atenuado o “choque” que foi o primeiro contacto com os alunos. 

Sobre este primeiro contacto, o facto de ser treinador de formação lhe deu 

alguma bagagem, para aquilo que fosse a comunicação, a liderança e o 

relacionamento com os alunos. Ainda assim, os primeiros tempos foram de 

alguma dificuldade, pois experiência como professor de EF não tinha nenhuma, 

se na parte da abordagem que tinha com os alunos se sentia mais à vontade, 

naquilo que era a sequência da aula, a sua organização e intervenção na 
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mesma, sentia mais dificuldade, e neste aspeto a PO foi crucial, mais uma vez, 

orientou, mostrando sempre o melhor caminho para encontrar as respostas e 

adotar estratégias que o levassem ao sucesso. Neste processo, sublinhar que 

os alunos foram sempre inexcedíveis, pois revelaram um comportamento 

exemplar, respeitadores e empenhados, facilitaram a adaptação do estagiário e 

minimizaram o “choque” que foi ter de arranjar estratégias para lecionar uma 

turma de 12ºano com 29 alunos.  

Posto isto, enaltecer a evolução que o EE revelou ao longo do ano letivo, 

pois o professor que iniciou a sua caminhada em setembro de 2018, não foi, de 

todo, o professor que terminou a sua PES, em junho de 2019, fruto das 

dificuldades e dos obstáculos que tiveram de ser superados. 

 

3.3.1 Técnicas de Intervenção Pedagógica 
 

As técnicas de Intervenção Pedagógica prendem-se com um vasto 

número de destrezas que o docente deve dominar e desenrolam-se em quatro 

dimensões: Instrução, Gestão, Disciplina e Clima (Siedentop, citado por Aranha, 

2004). São as referidas técnicas, que nos ajudam, enquanto professores, a 

organizar e controlar o processo ensino-aprendizagem, melhorando assim a 

nossa intervenção pedagógica, tendo sempre em vista a melhoria das 

capacidades dos alunos. 

A Dimensão Instrução refere-se aos procedimentos relacionados com a 

promoção de atividades de aprendizagem, aos comportamentos do professor, 

que se relacionam diretamente com os objetivos de aprendizagem, visando a 

comunicação de informação sobre a matéria de ensino, tais como preleção, 

explicação, demonstração e feedback. Esta dimensão tem por âmbito todos os 

comportamentos e destrezas técnicas de ensino que fazem arte do repertório do 

professor para comunicar informação pertinente (Aranha, 2004). 

Relativamente a esta dimensão, o estagiário teve algumas dificuldades, 

inicialmente, e a grande parte delas prendiam-se com o facto de tentar aliar uma 

rápida instrução, de forma clara e concisa. Este aspeto, também estava 
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relacionado com o facto da PO gostar de maximizar o tempo de empenhamento 

motor, ou seja, este tempo de instrução tinha de ser curto e objetivo. Depois de 

alguns feedbacks da PO, quanto à sequência da instrução, que por vezes se 

revelava confusa e desrespeitosa em relação aos parâmetros, foi adotando 

estratégias que promoveram o aperfeiçoamento e melhoria da sua instrução 

inicial. 

Ainda relativamente à instrução, é importante que os alunos estejam 

focados na informação que o professor transmite, e muitas vezes ocorrem 

fatores que desviam a atenção dos alunos, relacionados com o local aonde está 

a decorrer a aula, por isso, é importante o professor orientar a colocação dos 

alunos de forma a que estejam de costas voltadas para os fatores desviantes de 

forma a ter a máxima atenção por parte dos alunos. 

No que concerne à demonstração, foi usado sempre um agente de ensino, 

este, tendo em conta o Estudo de Turma (ET) e o conhecimento que a PO tinha 

dos alunos, pois muitos deles tinham sido seus alunos anteriormente. Era o aluno 

que demonstrava maior destreza e habilidade para a prática da modalidade que 

realizava a demonstração, na sequência da mesma, ia dando feedbacks 

corretivos, de forma a dar bastante enfâse nesses critérios que achava 

fundamentais.  

No que diz respeito ao feedback, este foi aumentando, à medida que foi 

aperfeiçoando ao longo do ano, as dificuldades iniciais, prendiam-se, muitas 

vezes, com o facto de não estar à vontade na modalidade, no entanto, à medida 

que a UD ia decorrendo e se ia acercando mais sobre a mesma, para além das 

correções da PO, foi melhorando substancialmente. Relativamente ao controlo 

espacial dos alunos, ou seja, à circulação, foi ajustando, de forma a conseguir 

observar todos os alunos e ter um maior controlo da turma. 

Uma outra estratégia utilizada, foi a junção de alunos por grupos de nível, 

de forma a dar as mesmas condições de evolução a todos os alunos e manter 

os alunos todos motivados. À medida que íamos evoluindo na UD, tentávamos 

enquadrar todos os alunos num grupo apenas, tentando que a diferença nas 

capacidades fosse minimizada pela evolução que os mesmos denotaram. 
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A estrutura das aulas foi sempre concessionada de forma a que os 

exercícios progredissem do simples para o complexo, de forma a promover uma 

adaptação gradual nos alunos.  

A dimensão Gestão refere-se a procedimentos relacionados com a 

promoção de estruturas de organização, aos comportamentos do professor que 

visam produzir elevados índices de envolvimento dos alunos com a matéria de 

ensino, tais como gestão das situações de aprendizagem, de organização, de 

transição e do comportamento dos alunos. Esta dimensão tem por âmbito todos 

os comportamentos e destrezas técnicas de ensino que fazem parte do 

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

Inicialmente, antes de começar a aula, realizava a chamada, após diálogo 

com a PO decidimos por não realizar, fazendo apenas a anotação dos alunos 

que não estivessem presentes, após o término da aula, este foi um método em 

que, desde logo, tentamos ganhar tempo, com o intuito de maximizar o tempo 

de empenhamento motor. Outro aspeto a referir sobre o inicio de cada aula, foi 

o facto de os alunos a determinada altura do período se começarem a atrasar, 

tal facto se deveu ao atraso na saída dos balneários por parte dos alunos que 

nos antecediam, e após algumas queixas da nossa parte, o problema foi 

devidamente resolvido, com a pronta intervenção da funcionária do Pavilhão.  

Durante o intervalo escolar, antes de iniciar a aula, montava a aula no 

espaço disponível, muitas vezes com a ajuda dos EE do NE, de forma a 

maximizar o tempo que tinha para a aula, relativamente à sequência da mesma, 

esta iniciava sempre com o aquecimento, o mais especifico possível em relação 

à modalidade em questão, e posteriormente os alunos organizavam-se por 

grupos de nível, devidamente construídos pelo EE, estes já sabia quais eram os 

grupos e esta divisão era extensível à UD, sempre com a máxima rapidez 

possível, de modo a diminuir os tempos de transição e organização. 

Relativamente às paragens para hidratação, nunca nos opúnhamos a que 

tal acontecesse, pois a água é um bem essencial e o nosso objetivo é e sempre 

foi o bem-estar dos alunos. 
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No que toca ao balanço final da aula, também perdia muito pouco tempo, 

deste modo, enquanto os alunos alongavam e aproveitavam para relaxar, 

colocava uma ou duas questões, dependendo da aula. 

Na parte final da aula, propunha que os alunos que tivessem algum tempo, 

ou seja, não estivessem apertados em relação a horários, se voluntariassem 

para o ajudar a arrumar o material utilizado, e sempre muito prestáveis, tinha 

bastantes voluntários no final de cada aula.  

A dimensão Disciplina refere-se aos procedimentos relacionados com a 

promoção de comportamentos apropriados, comportamentos do professor que 

visam a modificação de condutas inapropriadas em condutas úteis e produtivas 

(apropriadas), tais como diminuição/modificação e promoção de 

comportamentos apropriados, ou seja, todos os comportamentos e destrezas 

técnicas de ensino que fazem parte do reportório do professor para 

diminuir/modificar e promover comportamentos apropriados (Aranha, 2004). 

No que concerne a esta dimensão, tal como foi referido anteriormente, a 

turma era exemplar e bem comportada, e nunca, o EE, teve problemas de maior, 

o único reparo com que se foi debatendo, foi o facto de algumas alunas, desde 

o inicio do ano letivo identificadas, no ET, revelarem pouca motivação para as 

aulas de EF, esta problemática manifestou-se algumas vezes e através de 

conversas individuais tentou que adotassem outro comportamento e olhassem 

para a disciplina com outros olhos. 

A Dimensão Clima refere-se aos procedimentos relacionados com a 

promoção de um ambiente caloroso e humano, aos comportamentos do 

professor, que se relacionam diretamente com as interações pessoais e as 

relações humanas, visando um clima de aula positivo, tais como interações com 

os alunos e entusiasmo no seu aperfeiçoamento. Esta dimensão tem por âmbito 

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

repertório do professor para conseguir um clima educacional agradável e positivo 

(Aranha, 2004). 

Esta dimensão trata-se da mais importante ao longo de todo o processo 

ensino-aprendizagem, pois é a partir da dimensão humana que se criam raízes 
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e boas dinâmicas de trabalho, se houver uma boa relação entre professor-

alunos, as aulas são muito mais produtivas e os alunos estão mais predispostos 

a aprender, até porque a disciplina de EF propicia a outro tipo de dinâmica em 

relação às outras disciplinas. Como tal, a nossa relação foi crescendo ao longo 

do ano, criando laços e boa sinergia nas aulas. Sendo que esse era um dos 

objetivos, pois quando era aluno, também gostava de ter essa relação de 

empatia com os professores.  

 

3.3.2 Estilos de Ensino 
 

Musca Mosston, denominou, por letras do abecedário, oito estilos de 

ensino que estão divididos entre dois grupos: do estilo A ao estilo E, caraterizam-

se por atividades de reprodução, em que o professor propõe e o aluno imita; do 

estilo F ao estilo H, fazem parte do grupo caracterizado por atividades de 

investigação e descoberta, em que o aluno tem de encontrar soluções – 

dissonância cognitiva. 

Durante o ano letivo, os estilos mais utilizados foram o B- tarefa, C- 

recíproco e D- auto-avaliação. 

O estilo tarefa tem como características o aluno realizar a atividade 

segundo o seu próprio ritmo, e a sua avaliação é através de feedback 

individualizado por parte do professor. Neste estilo, os alunos diferenciam-se no 

ritmo de aprendizagem. 

No estilo recíproco, o aluno tem responsabilidades na passagem de 

informação (feedback) ao colega, com influência das relações inter-individuais e 

de instrução. Este estilo de ensino tem um grande valor formativo contribuindo 

para a autonomia da socialização (Aranha, 2005). 

O estilo autoavaliação tem como características fundamentais o facto de 

o aluno assumir para ele próprio a avaliação do seu desempenho - utilização da 

autoperceção e auto-feedback (Aranha, 2005).  

 



 

 

Página 36 de 62 
 

Este último, foi utilizado no final de cada período, em que o aluno tinha de 

fazer um analise ao seu desempenho. Foram descritos todos os parâmetros de 

avaliação, com as respetivas cotações, e após uma análise introspetiva, o aluno 

tinha de autoavaliar-se. Este é um estilo que promove a parte emocional dos 

alunos e obriga a desenvolver o canal cognitivo dos mesmos. 

 

3.3.3 Prática Pedagógica (PP) 
 

A Prática Pedagógica é, digamos assim, o momento mais aguardado do 

Mestrado, onde toda a teoria aprendida durante o trajeto académico é colocada 

em prática, em contextos reais, longe daquilo que eram as aulas lecionadas aos 

respetivos colegas de turma.  

É durante a Prática Pedagógica que se dá o primeiro “choque”, ou seja, o 

EE é confrontado com a realidade, muitas vezes em contextos adversos e que 

obrigam a uma adaptação. Este “choque”, carrega uma carga emocional no 

aluno, que é sempre importante, pois vai obrigar a uma auto-reflexão, sobre se 

o seu futuro passa mesmo pela EF. Este processo de formação é, de facto, de 

grande importância, pois quando ultrapassado, promove um crescimento no 

aluno não só a nível profissional, decorrente da investigação e inovação que 

obriga o aluno a seguir, como também pessoal, derivado do turbilhão de 

emoções e adversidades que o EE ultrapassa.  

Efetivamente, o EE atravessou todo este processo, desde a ansiedade no 

momento do primeiro contacto com os alunos, passando pelo momento em que 

as adversidades começaram a surgir, por exemplo, aquando dos 

constrangimentos ao seu planeamento, onde, inevitavelmente, era obrigado a 

adaptar-se, até ao momento em que percebeu que tudo fazia parte do 

crescimento, e que tudo aquilo a que foi sujeito só lhe deu ferramentas para ser 

melhor como profissional de EF. 

 

 



 

 

Página 37 de 62 
 

4. TAREFAS DE ESTÁGIO RELAÇÃO ESCOLA-MEIO 
 

 

O papel do professor de EF vai muito além daquilo que é o processo 

ensino-aprendizagem, ou seja, este deve participar nas atividades promovidas 

pela escola e manter um relacionamento de proximidade com a comunidade 

escolar. 

Após a atribuição da(s) turma(s), este deve realizar um estudo sobre a 

mesma, de forma a ser um elemento importante, tanto no crescimento motor dos 

alunos, como no contexto fora da aula, de forma a conhecer o individuo antes do 

aluno e arranjar estratégias para o poder ajudar. 

Efetivamente, no que concerne às atividades organizadas pelo Grupo de 

Educação Física da escola, empenhamo-nos ao máximo, de forma a que cada 

um, fosse mais um a ajudar, para tudo correr bem e os alunos retirarem o máximo 

proveito daquilo que lhes era destinado, contribuindo dessa forma para o seu 

contentamento e enriquecimento pessoal e social. Através dessa contribuição, 

também pudemos vivenciar bastantes experiências que contribuíram para 

conhecer mais sobre a dinâmica da organização de eventos, perceber a 

sequência e os caminhos a percorrer nesse processo, o que, por outro lado, 

verificou-se mais uma fonte de conhecimento no nosso trajeto. 

Relativamente às atividades organizadas pelo NE, estas foram de uma 

riqueza inqualificável, pois as aprendizagens foram inúmeras, a autonomia, 

responsabilidade, agilidade, rapidez de processos, comunicação, espírito de 

equipa que todas elas acarretaram, foram um grande pilar de conhecimento e 

experiência que todos levaremos para a vida. 

Em suma, todas estas tarefas foram bastante enriquecedoras, e 

contribuíram para o crescimento enquanto professor de EF, o que, inicialmente, 

não parecia tão direcionado para o ensino, tornou-se uma fonte de vivências que 

moldaram e ajudaram a melhorar, com a bagagem daí retirada, o perfil do 

estagiário, enquanto profissional de EF. 
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4.1 Estudo de Turma (ET) 
 

Segundo Aranha (2007), o ponto de partida para a planificação, sendo 

esta individualizada, são as caraterísticas da escola e dos alunos. “O êxito da 

nossa planificação/realização baseia-se no conhecimento destes aspetos: 

escola, meio e turma”. O Estudo de Turma (ET) fornece ao professor de EF, as 

informações necessárias dos seus alunos, que lhe permitem identificar 

problemas e preparar estratégias a adotar ao longo do período letivo. 

O referido estudo, teve como população alvo a turma CT2, do 12ºano da 

Escola Secundária Francisco de Holanda, em Guimarães. A amostra foi 

constituída por 29 alunos, com idades compreendidas entre os 16 e os 18 anos. 

O estudo da amostra, foi realizado através de um questionário biográfico e 

socioeconómico e da bateria de testes do Programa FitEscola.  

O questionário individual era relativo ao levantamento biográfico dos 

alunos, resumidamente, dados pessoais, hábitos de saúde, referências 

escolares, disciplina de EF, prática desportiva extracurricular e ocupação dos 

tempos livres. 

Após a totalidade das respostas, por parte dos alunos, ao questionário 

online, os dados foram analisados e tratados no Excel, sob a forma de gráficos 

e tabelas. 

Posto isto, após a análise do questionário, foi possível concluir que se 

tratava de uma turma aparentemente normal e, também, que não havia nenhum 

aluno que necessitasse de educação especial. Percebemos que os dados mais 

relevantes se centravam na falta de motivação de cinco alunos, problema que 

iria ter de combater e adotar estratégias para reverter, e que em relação a 

problemas de saúde não iria ter dificuldades, apenas adaptar um ou outro 

exercício para uma aluna com um problema ao nível dos membros inferiores, 

que aparentemente podia praticar parcialmente qualquer modalidade. 

Relativamente ao contexto familiar, não vislumbramos problemas, todos eles 

viviam num ambiente tranquilo, que propiciasse o seu crescimento de forma 

natural. 
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Relativamente à prática de desporto federado, apenas 3 alunos 

responderam afirmativamente, ou seja, a grande maioria da turma não 

apresentava dinâmicas de treino, nem condição física associada ao treino.  

No que diz respeito à ocupação dos tempos livres, as opções mais 

escolhidas pela turma foram: “estar com os amigos”, “estar nas redes sociais” e 

“ouvir música, o que denota uma predominância grande do sedentarismo sobre 

a atividade física. 

Com a análise dos testes FitEscola, percebemos que o Índice de Massa 

Corporal (IMC) da turma estava dentro da média e, também, quais os alunos a 

sinalizar, tanto quanto ao ajuste de determinados exercícios, como com uma 

conversa de alerta, de forma a perceber a situação e, se necessário, alertar para 

os hábitos de vida saudável. Relativamente aos restantes testes, todos 

apresentaram níveis aceitáveis, comparativamente à idade média da turma. 

Em suma, o estudo turma permitiu um melhor conhecimento da turma, 

para que no processo de planeamento pudéssemos ter já alguns fatores em 

consideração e para que o processo ensino-aprendizagem, fosse otimizado às 

necessidades dos alunos da turma. 

 

4.2 Atividades Organizadas pelo Grupo de EF da 

Escola 
 

4.2.1 Torneios Inter-Turmas 
 

Na Escola Secundária Francisco de Holanda, tal como em muitas outras, 

o Grupo de EF organiza determinados torneios, no final de cada período. 

É da responsabilidade do Grupo de EF da escola promover todos os 

valores que a competição desportiva envolve, ou seja, a prática de atividade 

física, o convívio, o espírito de equipa, o fair-play, a socialização, entre outros, 

ao qual os torneios inter-turmas estão interligados.  

Importa referir, que o NE da escola não ficou a cargo de qualquer 

organização respeitante aos torneios, ainda assim, participamos ativamente no 
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seu desenvolvimento, dando o contributo necessário e, paralelamente, 

observando os momentos altos de cada um deles. 

Relativamente às inscrições dos torneios, eram abertas a alunos da 

mesma turma, não podendo introduzir elementos de outras turmas, no caso de 

Voleibol por exemplo, cada turma apenas poderia ter uma equipa inscrita e nela 

teriam que constar dois elementos do sexo feminino. Neste caso, percebe-se a 

inclusão de elementos do sexo feminino, pois faz valer o que a EF trabalha. 

Ainda assim, relativamente ao número restrito de alunos que cada equipa tinha, 

poderiam haver alunos com vontade de participar que não tiveram possibilidade, 

daí a necessidade ajustar o regulamento do torneio. 

O grande objetivo destes torneios, diga-se, passa por enaltecer a beleza 

do desporto, ou seja, muito mais que os aspetos motores, importa promover as 

suas capacidades sociais e relacionais. Durante o ano letivo, fomos reforçando 

estes valores tão importantes do desporto, e a avaliar pela prestação que 

demonstraram nestes mesmos torneios, os nossos alunos, foram exemplares e 

revelaram-se o espelho daquilo que este tipo de atividades pretende atingir. 

Durante o ano letivo, realizaram-se 3 torneios inter-turmas, um de 

Basquetebol, um de Voleibol e um de Futsal, respetivamente por esta ordem, no 

que toca à dinâmica de cada um deles, todos demonstraram uma ótima 

organização, uns com mais fluidez no seu desenvolvimento, outros nem tanto, 

devido às limitações relacionados com as infraestruturas, por exemplo, o Torneio 

de Futsal, com a grande aderência que teve e fruto de haver só um campo de 

futsal, foi obrigado a prolongar-se por mais tempo, no entanto, todos eles foram 

um sucesso e atingiram na plenitude aquilo que eram os seus objetivos, a 

adesão foi excelente e os alunos divertiram-se e desenvolveram as suas 

relações pessoais. 

 

4.2.2 XicOlimpíadas 
 

As XicOlimpíadas, devido às condições climatéricas, sofreram 

algumas alterações, no que à sua data de realização diz respeito, esta 

atividade apenas teve lugar no início do 2º Período, quando inicialmente 
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esta planeada para meados do 1º período. Relativamente ao evento, este 

diz respeito a três provas, o Corta-Mato, Salto em Comprimento e Corrida 

de Velocidade. Também aqui, o NE da escola, não estava encarregado de 

organizar a atividade, ainda assim, ficamos responsáveis por elaborar o 

cartaz e, também, por assumir as posições de supervisão e controlo, no 

salto em comprimento. A população deste evento, eram os alunos de todo 

o Agrupamento de Escolas e a adesão foi bastante boa, o que permitiu que 

a competição revelasse algum nível, nas diferentes provas. Por parte da 

organização do evento, ficou estalecido que duas turmas profissionais da 

nossa escola, iriam ficar encarregues no manuseamento dos resultados 

das provas. 

Devido a estarmos colocados num posto longe da restante prova, 

não conseguimos apurar o sucesso do evento, ainda assim, segundo os 

outros professores, foi um sucesso, com alguns problemas de organização 

e registo, mas o balanço foi muito positivo.  

A tarefa do EE durante o evento, foi preparar um aquecimento aos 

alunos que iam iniciar a competição e, posteriormente, alisar a areia para 

de seguida efetuar a respetiva medida dos diversos saltos. Esta experiência 

revelou-se muito produtiva, e naquilo que foi a sua intervenção junto dos 

alunos, tentou que descomprimissem e olhassem para a competição de 

forma positiva, ou seja, transmitia a alegria que é praticar uma modalidade 

de que se gosta e, ainda mais, participar numa competição da mesma.  

Estes eventos, e a sua organização, promovem aqueles valores que 

diariamente tentamos incutir nos alunos, nomeadamente, cooperação, 

autonomia, responsabilidade, entreajuda, sem eles, não seria possível 

realizar atividades desta grandeza. É fundamental saber trabalhar em 

equipa, podendo assim alcançar grandes feitos e proporcionar vivências 

deste género aos nossos alunos.    

No que diz respeito aos aspetos menos positivos, tendo em conta o 

diálogo que mantivemos com outros professores , prenderam-se com a falta 

de cronómetro na prova de velocidade, ou seja, o vencedor era definido a 

olho nú e não haviam tempos para definir alunos repescados, no corta-
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mato, o percurso não estava delimitado, o que provocou algumas 

desqualificações, como solução para combater estes aspetos menos 

positivos, penso que levar um cronómetro e colocar fita a delimitar o 

percurso, seriam ações simples que ajudariam a colmatar essas falhas. 

Em suma, achamos que esta atividade foi bastante produtiva para o 

nosso desenvolvimento como profissionais de EF, para além disso, 

sentimo-nos integrados e úteis, junto da comunidade escolar e do Grupo de 

Professores de EF da escola. 

 

4.3 Atividades Organizadas pelo NE 
 

4.3.1 Instagram 
 

A iniciativa do Instagram, surgiu após o apelo das Professoras 

Orientadores, ao NE, na criação de atividades inovadoras durante o ano letivo. 

Após alguns dias de conversas, a ideia que mais se destacou foi a criação de 

uma página de instagram, dedicada aos alunos. Após o momento da decisão de 

iniciar o projeto, foi tempo de escolher o nome para a página, “Xico Energy” foi o 

nome escolhido. 

O grande objetivo da plataforma, era chegar aos alunos e a toda a 

comunidade escolar, pela via das Novas Tecnologias. O uso do Telemóvel é 

inevitável, e o objetivo inicial baseava-se em aproveitar a velocidade da 

propagação de informação nas redes sociais, fazendo chegar aos alunos as mais 

importantes, evitando a via formal (e-mail), primando, dessa forma, pela 

diferença. No entanto, com o desenvolvimento da página, esta serviu, não 

apenas para divulgação, como também, para disponibilizar treinos para quem 

quisesse praticar atividade física, dar a conhecer pequenas curiosidades bem 

como dicas para melhorar o bem-estar e, acima de tudo, estar disponível para 

uma partilha de informações mais rápida. 

Pretendíamos ter em conta as motivações dos alunos, perceber a sua 

forma de pensar, e a partir daí, ir de encontro às suas necessidades e vontades. 
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Por outro lado, utilizávamos o instagram para comunicar com as 

respetivas turmas, passando informações sobre a aula, que material trazer, em 

caso de mau tempo, avisar para não trazerem material para a prática, entre 

outras situações.   

A adesão a esta plataforma foi um sucesso, usamos para publicar vídeos 

com treinos de condição física, transmitir diretos sobre as atividades que 

planeávamos na escola, tendo em vista todos os interessados, mais 

concretamente os que não podiam estar presentes, podendo assim acompanhar 

de perto. Para além disso, ainda usamos a plataforma, para requisitar alunos 

que se voluntariassem para contribuir na organização do “Urban Workout”, 

conseguindo inúmeros alunos que foram deixando várias mensagens, via 

Instagram. 

Perceber que a nossa ideia foi algo completamente diferente e atingiu 

tanto sucesso foi muito especial e toda a gente, inclusive outros professores, nos 

parabeneziram pela originalidade e pela coragem.  

Concluindo, referir que esta plataforma foi criada e iniciada no nosso ano 

de estágio, ainda assim, foi com o objetivo do NE seguinte dar continuidade, 

enriquecendo e melhorando com novas ideias, contribuindo sempre para a 

melhoria da EF. De facto, hoje em dia, com o NE do presente ano letivo, 

2019/2020, o Instagram continua ativo e direcionado aos alunos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1 - Logotipo Xico Energy 
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4.3.2 Ação de Formação “Suporte Básico de Vida” 
 

No que concerne a esta ação de formação, esta realizou-se em dois dias, 

sendo destinada a dois décimos anos, referentes às turmas de duas alunas do 

NE, em que num dia assistiu uma das turmas, e no outro, a outra turma. Esta 

ação, surge com o objetivo de sensibilizar os alunos para a aprendizagem da 

atuação face a uma vítima em paragem cardiorrespiratória, trazendo à escola 

dois formadores, pertencentes aos Bombeiros Voluntários de Guimarães, com o 

intuito de dar a conhecer e ensinar, os passos que são fundamentais cumprir 

numa situação de paragem cardiorrespiratória. 

Esta ação de formação, decorreu de forma bastante positiva e motivou o 

entusiamo dos alunos a quem estava destinada, para além disso, o que nos 

deixou bastante contentes, foi o facto de ter motivado o interesse de alguns 

alunos que apenas tiveram conhecimento da ação de formação através do cartaz 

que estava colocado na sala onde decorreu o evento, no entanto, tal não pôde 

acontecer, pois a sala que estava destinada ao evento era muito pequena e não 

tinha capacidade para albergar mais alunos que aqueles que estavam previstos. 

Relativamente ao seu desenvolvimento, o evento iniciava com uma 

apresentação de Power Point, onde eram descriminados, ao pormenor, todos os 

passos a cumprir numa situação de paragem cardiorrespiratória de uma vítima, 

posteriormente, realizava-se uma parte prática, onde todos os alunos tinham 

oportunidade de experimentar esses passos, num manequim de Suporte Básico 

de Vida, na parte final realizamos um lanche conjunto, com os formadores e os 

alunos. 

Em suma, importa referir, que esta ação de formação atingiu os objetivos 

propostos, sendo importantíssima, não só no enriquecimento dos alunos, que 

foram bastante participativos durante a atividade, como também no nosso, já que 

nos permitiu igualmente relembrar estes aspetos fundamentais de como atuar 

perante determinadas situações.  
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4.3.3 Palestra “Corrupção vs Verdade Desportiva” 
 

Esta palestra surge, fruto da intenção que tínhamos em participar de forma 

ativa na aprendizagem cognitiva dos alunos, fora do tempo de aula, podendo 

assim enaltecer assuntos que se tornariam viáveis e com perspetivas futuristas.  

Foi uma palestra que motivou bastante interesse nos alunos, porque 

advém de um tema atual e muito pertinente, que levanta inúmeras questões. 

Desde logo, teríamos que elencar para palestrantes, elementos de grande 

alçada, de forma a captar toda a atenção possível, para além disso, teriam que 

ser pessoas que conseguissem responder às possíveis dúvidas, após falarem 

sobre o tema. Posto isto, trouxemos os seguintes palestrantes: Júlio Mendes, 

Presidente do Vitória Sport Club, Miguel Laranjeiro, Presidente da Federação 

Portuguesa de Andebol e Belmiro Pereira, Presidente da Federação Portuguesa 

de Ciclismo. 

Relativamente a estes nomes, não tivemos muitas dificuldades, pois a 

Professora Manuela Macedo, conseguiu o contacto de um orador de excelência, 

Jorge Silva, que tendo a missão de moderador da palestra, conseguiu reunir 

todas as entidades referidas, que prontamente se mostraram disponíveis. Para 

além disso, necessitávamos de pedir autorização à Diretora da Escola para esta 

atividade se realizar, que com muito apreço, concedeu-nos a possibilidade de a 

realizar.     

Figura 2 - Cartaz da Ação de Formação 
“Suporte Básico de Vida” 
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Foi com muita pena, que não conseguimos deixar entrar todos os alunos, 

o nosso auditório era grande, mas não o suficiente para albergarmos todos 

aqueles que estavam interessados, além da população alvo, que eram os 

décimos anos. No entanto, por outro lado, ficamos felizes porque sentimos que 

conseguimos criar interesse nos alunos. Nestas idades não é fácil encontrar algo 

que lhes chame a atenção. 

Durante a sessão, a captura de fotos e gravação de vídeos foi uma 

constante. Os convidados sempre com um ar divertido e com muito boa 

disposição colocaram os nossos alunos à vontade, quebrando o clima de 

formalidade que se fazia sentir.   

As perguntas eram constantes e por vezes criavam situações de 

embaraço nos nossos convidados, não por serem mal formuladas, mas porque 

haviam informações que não poderiam revelar, isto porque a rádio e a TV local 

estavam a fazer todo o registo.  

A realização de uma atividade deste calibre, foi muito enriquecedor e 

gratificante, não só pelo interesse que despertou nos alunos, mas também 

porque conseguimos atingir os nossos objetivos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3 - Cartaz da Palestra "Corrupção vs Verdade Desportiva 
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4.3.4 Urban Workout 
 

Esta foi uma atividade bastante diferente de todas as outras e, sobretudo, 

a mais trabalhosa, derivado da complexidade do evento. O grande objetivo, 

passava por proporcionar um evento com modalidades alternativas, não só aos 

alunos, mas a toda a comunidade escolar. Esta foi, propositadamente, realizada 

no terceiro período, pois queríamos que se realizasse ao ar livre. 

Como referi, esta atividade foi bastante complexa, pois necessitava das 

ações de algumas entidades para a sua concretização, para além disso, o tempo 

foi um inimigo à sua realização. Foi uma atividade complexa, mas, por isso 

mesmo, mais desafiante e motivadora. 

Necessitamos de contactar imensas identidades, por conhecimento de 

alguns ou por convites pessoais conseguimos a adesão das seguintes: Muro 

Crossfit, Molinhas (salto à corda), uma equipa de BTT, Grafitters, dois grupos de 

dança, sendo um deles da Escola, DJ`s e uma turma de Parkour que pertence 

ao GuimaGym. Para além dessas identidades, houve a necessidade de 

requisitar o espaço, que numa primeira fase era a Plataforma das Artes, no 

entanto, apercebendo-nos que ia chover no dia da atividade, decidimos utilizar o 

nosso pavilhão, como palco do evento.   

Posteriormente, realizamos a publicidade necessária ao evento, através 

de um vídeo promocional e um cartaz, com as informações essenciais.  

Às portas do evento, surgiram notícias que a adesão ia superar as nossas 

expectativas, contando-se com a presença de 300 alunos, incluindo alunos de 

outras escolas, o que nos deu ainda mais alento. 

Antes da atividade, como já referi anteriormente, necessitamos de pedir 

voluntários, proposta que foi bem aceite e com bastante adesão. 

No dia da atividade, ainda estivemos num impasse de ir para a Plataforma 

da Artes, ainda assim, decidimos ir para o Pavilhão, que mais tarde se revelou a 

melhor e mais sensata decisão, pois, lá fora, de um dia de inverno se tratou. 

Ao longo do evento, as atuações iam decorrendo, numa espécie de 

programação, o sorriso e os olhares atentos dos nossos alunos foram captados 
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em fotos e vídeos. No final das mesmas, os alunos puderam experimentar, 

inicialmente com vergonha, o que acabou por nos colocar a nós, PE, a dar o 

exemplo, acabaram por participar, mais desinibidos que nunca, nas diversas 

atividades espalhadas pelo Pavilhão.   

No final da atividade, foram inúmeros os feedbacks positivos acerca da 

nossa iniciativa, mostrando muita satisfação e um agradecimento por lhes 

proporcionarmos esta experiência, bastante rica e nova. Agradecemos a todas 

as identidades e publicamos no nosso Instagram alguns dos melhores 

momentos, via email, voltamos a enviar os nossos agradecimentos de forma 

mais formal, por toda a disponibilidade e vontade de nos ajudar. 

 

Figura 4 - Urban Workout 

 

4.3.5 Abraços Grátis 
 

Esta foi a última atividade elaborada por nós, enquanto NE, uma atividade 

realizada no Dia Mundial do Abraço, com o objetivo de que os alunos pudessem 

dar abraços a toda a comunidade, dentro e fora do espaço escolar.  

Esse era mesmo o objetivo primordial da atividade, ou seja, sensibilizar as 

pessoas, dando a possibilidade aos alunos de sair da escola com esse fim, 

durante a atividade, muitas das pessoas visadas pela iniciativa, afirmaram 

mesmo que já não recebiam um abraço há muito tempo. 
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Para dar brilho a esta atividade, decidimos elaborar marcadores, cada um 

com uma imagem e uma frase sensibilizadora, para colocar em livros, no 

entanto, sentimos que deviam ser os alunos a realizar tal tarefa, de modo a 

sentirem-se integrados e plenamente imbuídos na atividade, os resultados foram 

incríveis. No final, conseguimos cerca de quinhentos marcadores, mas, mais 

importante, conseguimos inúmeros sorrisos por parte dos alunos e das outras 

pessoas. Uma verdadeira campanha solidária! 

Os marcadores foram de tal forma distribuídos, que acabaram por 

desaparecer em pouco tempo, no entanto, não foi por isso que a atividade 

acabou, os alunos continuaram com a iniciativa, ainda que, “apenas” distribuindo 

os seus abraços. 

Em suma, foi uma atividade que correu bastante bem, ainda assim, houve 

uma grande ilação que acabamos por retirar, que foi a mensagem que a nossa 

sociedade acabou por mostrar aos mais novos, ou seja, muitas vezes retraiam-

se dos abraços, transmitindo desconfiança e energias negativas, no entanto, 

incentivamos sempre os nossos jovens a fazer o melhor e isso é o que nos deixa 

felizes. Os adultos, esses, quando percebiam do que se tratava, na maioria dos 

casos, as autodefesas desapareciam e davam enfâse ao objetivo da atividade, 

ou seja, sensibilizavam-se com o gesto e retribuíam. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 5 - Abraços Grátis 
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5. REFLEXÕES FINAIS 
 

 

O “choque de realidade” é uma expressão que traduz, assim, o impacto 

sofrido pelo professor no início da carreira e corresponde ao desencanto entre o 

que o professor idealizou durante o período de formação e a realidade nua e 

crua que este encontra diariamente em contexto de trabalho (Almeida, 2009). 

Tal como o referido autor citou, aquando do momento da chegada do 

estagiário à escola e consequente início do trajeto, percebeu que não estava 

preparado para aquilo que vinha, iria necessitar de muito empenho, trabalho, 

adaptação e resiliência para conseguir resistir a um ano de aprendizagem e, ao 

mesmo tempo, trabalho constante. Antes de começar o EP, sempre pensou que 

a bagagem que trazia do treino era suficiente para conseguir um bom 

desempenho e, tranquilamente, por em prática o seu trabalho, de facto estava 

enganado.  

Após a conclusão do EP, fica visível que “dar treinos” é completamente 

diferente de “dar aulas”, sobretudo, porque no treino só está quem quer e nas 

aulas os alunos são “obrigados” a estar presentes. Foi mesmo essa a grande 

diferença denotada, no treino, os nossos atletas estão super motivados em 

aprender e completamente atentos na transmissão dos conteúdos, na aula 

temos pouca gente com essa predisposição. Essencialmente, admite-se que é 

aqui que se dá a diferença entre um professor e um bom professor. Para o bom 

professor, essa predisposição dos alunos, ou falta dela, não é mais que um 

desafio aliciante, ter de adotar estratégias consecutivamente para manter os 

alunos motivados é um objetivo para o bom professor. 

Durante o EP do estagiário, este, tentou sempre aperfeiçoar o seu 

desempenho de “bom professor”. A turma, era composta por alunos com 

princípios e valores capazes de orgulhar qualquer pai ou mãe, que de facto foram 

um motivo de surpresa, seres humanos inexcedíveis, no entanto, em termos 

motivacionais existiu essa condicionante, pois a turma tinha alguns alunos, 

nomeadamente do sexo feminino, que não tinham muita vontade em estar na 

aula, estar ali para elas representava, apenas, não levar falta de presença. Ainda 
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assim, melhor turma não poderia ter, desafiaram-no bastante e, sobretudo, 

ensinaram-lhe mais do que aquilo que ele lhes ensinou, só isso, potenciou a sua 

evolução enquanto professor de EF. 

Sentiu, durante o EP, uma grande evolução em todas as particularidades 

da profissão de professor, quer no processo ensino-aprendizagem, quer na 

intervenção pedagógica, quer na relação com a comunidade escolar.  

Relativamente à sua observação à PO e, também, aos EE da Faculdade 

do Porto, todos os pormenores que notava, eram uma fonte de conhecimento e 

aprendizagem, em que refletia e, variadas vezes, adotava, na intervenção 

pedagógica. De facto, a PO, foi um grande pilar no trajeto do estagiário, pois 

nunca se coibiu de transmitir conhecimento e feedbacks, nunca dando as 

respostas, mas sempre mostrando o caminho, em qualquer conversa que 

mantinha com ela, a PO transmitia a sua forma de ver a profissão de professor, 

mais concretamente associada à nossa disciplina e, na maioria das vezes, o 

estagiário se identificava totalmente. Para além disso, todos os debates, 

conversas, reflexões após aulas, atividades realizadas, que partilhou com os 

colegas de estágio da escola, mesmo sendo eles provenientes de outra 

Universidade, serviram para uma evolução desmedida, que, sem dúvida alguma, 

não teria se estivesse sozinho, ou mesmo acompanhado por alunos da 

Universidade que frequenta. A grande razão para tal afirmação, deve-se ao facto 

de ter de se adaptar. Muitas vezes, reunidos, partilhávamos informações e 

conteúdos, no entanto, enquanto o EE tinha uma metodologia no seu processo, 

eles tiham outra completamente diferente, de facto, essas particularidades 

constantes ao longo do ano, obrigaram a estar sempre fora da sua zona de 

conforto, e o fizeram crescer a todos os níveis. 

Uma das grandes premissas que reteve este ano, foi que um professor 

deve, realmente, fazer uma planificação anual, uma definição de conteúdos a 

abordar e objetivos a atingir, no entanto, de nada servem todos esses 

procedimentos, se não forem adaptados às caraterísticas dos seus alunos, 

porque no fim, o que realmente importa, é a criação de novos hábitos e a 

evolução por parte dos alunos, ainda que através de maneiras e ritmos 

diferentes. 
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A capacidade de adaptação do professor é, talvez, o grande princípio que 

se retira da profissão, pois essa capacidade é o segredo para superar todas as 

situações a que está adjacente durante o ano letivo e, invariavelmente, aquilo 

que permite que o objetivo primordial seja conseguido com sucesso, ou seja, a 

evolução dos alunos em todos os domínios.   

Valorize-se o trabalho de todos os intervenientes no processo de estágio: 

quer de orientadores, quer de estagiários. Respeitem esse trabalho e todo o 

processo a ele inerente e respeitem-se uns aos outros. Não permitam que no 

final do ano letivo o vosso, o nosso, trabalho tenha sido em vão (Aranha, 2008). 

O balanço deste ano de estágio para o EE, é bastante positivo, o qual, 

sem dúvida, foi o mais rico da sua vida, tudo aquilo que no início eram dúvidas 

e inseguranças, transformaram-se em experiências vividas e ultrapassadas, sem 

nunca esquecer a ajuda de vários intervenientes para tal feito. A partilha de 

conhecimento foi constante, e este ano letivo, será, certamente, a base para a 

carreira do EE, enquanto professor de EF. 
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ANEXOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6 - Planificação Anual de Atividades 
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Figura 7 - Unidade Didática (Atletismo) 
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Figura 8 - Grelha de Estruturação (Atletismo) 
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Figura 9 - Plano de Aula (Atletismo) 



 

 

Página 59 de 62 
 

 

 

 

 

 
Figura 10 - Ficha de Presenças (1ºPeríodo) 
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Figura 11 - Ficha de Autoavaliação (1ºPeríodo) 
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Figura 12 - Questionário Biográfico e Socioeconómico 


