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Resumo 
 

As normas regulamentares, do Ciclo de estudos em Ensino de Educação 

Física nos Ensinos Básicos e Secundários em que me encontro, referem que o 

ciclo de estudos conducente ao grau de mestre integra: um curso de 

especialização, constituído por um conjunto de unidades curriculares, e uma 

dissertação de natureza científica ou um trabalho de projeto, originais e 

especialmente realizados para este fim, ou ainda um estágio de natureza 

profissional objeto de relatório final (Regulamento n.º 658, de 13 de julho de 

2016, art.º 4.º). 

Neste âmbito, este relatório de Prática de Ensino Supervisionada, tem 

como finalidade relatar tudo aquilo que aconteceu neste estágio realizado no 

ano letivo 2018/2019, nomeadamente as dificuldades sentidas, as estratégias 

adotadas para as combater e todo o enquadramento à volta do mesmo. 

Este estágio, realizou-se num contexto escolar abrangendo o ensino 

secundário na escola Morgado de Mateus, em Vila Real. 

Numa primeira fase vou fazer o enquadramento do ambiente em que 

estive inserido, falar da escola, dos recursos que esta me dava e das turmas 

em que lecionei.  

De seguida, apresento os documentos que lideraram o meu ano de 

estágio e facilitaram o meu trabalho, assim como alguns documentos utilizados 

para que se conhecesse informações externas à escola de todos os alunos da 

turma e os problemas ou ajudas que podiam vir de cada um dos alunos. 

Por fim, apresento um balanço deste ano de estágio que me enriqueceu 

a nível pessoal e profissional revelando aquilo que acho que foi mais 

importante e que deve estar sempre presente na profissão de professor. 

 

Palavras-Chave: Estágio Pedagógico, Ensino-Aprendizagem, Educação 

Física 
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Abstract 
 

 The regulations of the Physical Education Teaching Cycle in which I 

am studying state that the cycle of studies leading to the master's degree 

includes: a specialization course, consisting of a set of curricular units, and a 

dissertation of a scientific nature or a project work, original and specially made 

for this purpose, or an internship of a professional nature that is the subject of a 

final report (Regulation No. 658 of 13 July 2016, art. 4 ). 

 In this context, this report of Supervised Teaching Practice, aims to 

report everything that happened at this stage held in the school year 2018/2019,  

the difficulties felt, the strategies adopted to solve them and the whole 

framework around it. 

 This internship took place in a school context covering 2 levels, basic 

education and secondary education at Morgado de Mateus school, in Vila Real. 

 First I will present the framework I was in, talk about the school, the 

resources it gave me and the classes in which I taught. 

 Next, I will present the documents that led my internship year and 

made my work easier, as well as some documents used to know information 

outside the school of all students in the class and the problems or help that 

could come from each of the students. 

 Finally, I will present a balance of this year of internship that enriched 

me personally and professionally revealing what I think was most important and 

that should always be present in the teaching profession. 

 

Keywords: Pedagogical Internship, Teaching-Learning, Physical Education 
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1- Introdução 
 

Inserido no 2º ano do ciclo de mestrado em ensino da educação física 

nos ensinos básico e secundário, o relatório de prática de ensino 

supervisionada é o documento final para terminar o referido ciclo de estudos. 

Este documento relata tudo o que aconteceu durante um ano letivo em 

que fui acompanhado por dois orientadores, o orientador da escola que nos 

acompanhava diariamente, e o orientador da UTAD que nos acompanhou 

durante o ano sempre que foi necessário. No ano de estágio pretende-se que 

os alunos-estagiários saibam unificar as várias disciplinas que constituem a 

componente académica do curso, articulando-as com situações reais de 

desenvolvimento de capacidades, de promoção de atitudes, de vivência de 

experiências nos níveis básico e secundário do nosso sistema de ensino 

(Ralha, 1996). Foi com a ajuda dos dois professores orientadores que 

consegui, nas turmas onde lecionei, aplicar tudo aquilo que aprendi ao longo do 

ciclo de estudos, e experimentar várias formas de liderança e planeamento. 

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

Morgado de Mateus, em Vila Real, tendo como supervisor, o Professor Doutor 

José Vilaça, como orientador cooperante o professor Carlos Pires e com os 

colegas André Sampaio, João Silva, José Sá, Rui Sampaio e Vera Silva 

formando assim o núcleo de estágio. Durante este ano lecionei três turmas, 

duas de 10º ano e um de 11º ano, abordando diferentes modalidades, divididas 

pelos diferentes períodos escolares. 
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2- Enquadramento Pessoal 
 

Finalizada a Licenciatura em Ciências do Desporto – ramo desportos 

coletivos – basquetebol, senti que não chegava ainda de aprender e então 

embarquei no desafio de ser professor. 

Durante o primeiro ano a diferença relativamente à licenciatura não era 

grande, as aulas funcionavam no mesmo formato e a adaptação foi fácil o que 

permitiu que a aprendizagem fosse grande.  

No fim desse primeiro ano tive que escolher a escola onde iria estagiar, 

pelo que, dado que sou treinador de basquetebol num clube da cidade de Vila 

Real, optei por escolher, entre as minhas opções, apenas escolas situadas em 

Vila Real. Fiquei colocado na minha primeira opção, a Escola Morgado de 

Mateus, uma escola que já conhecia de certa maneira por já ter dado treinos 

utilizando as instalações desportivas. O facto de já conhecer a escola não 

facilitou nem dificultou a minha tarefa como estagiário pois tudo era diferente, 

estava inserido num contexto em que nunca tinha estado a fazer uma coisa 

nova mas que queria para a vida.  

Acabou por ser um ano muito enriquecedor a nível pessoal e profissional 

e devo muito disso ao orientador da escola e aos meus colegas de estágio, 

porque juntos ajudamo-nos mutuamente a ultrapassar as dificuldades e a 

encontrar estratégias para diferentes maneiras de aprendizagem, diferentes 

alunos, e diferentes comportamentos. As reuniões semanais revelaram-se 

muito importantes e eram um tempo do qual já não se podia abdicar porque 

queríamos discutir ideias para fazer mais e melhor. 
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3- Contexto Institucional 

3.1 – A Escola 
 

A escola Morgado de Mateus, localizada na Rua Dr. Sebastião Augusto 

Ribeiro, em Vila Real, é uma escola que conta nos seus quadros com alunos 

desde o 5º ano até ao 12º ano. Tem nas suas infraestruturas vários pavilhões 

de aulas, e ainda, o que interessa mais para este relatório, um pavilhão 

polidesportivo próprio situado na parte mais recuada da escola, assim como um 

campo polidesportivo exterior e ainda um campo de areia. O pavilhão está 

equipado com muito e bom material para a lecionação da educação física, não 

dificultando a vida aos professores nesse aspeto. Existem ainda 4 balneários (2 

masculinos e 2 femininos), uma sala de professores, uma sala de aula para 

servir de apoio às aulas teóricas, uma lavandaria para lavar coletes e afins, e 

uma bancada que se estende pelo comprimento do pavilhão apenas de um dos 

lados do mesmo. Como apoio, os professores de educação física dispunham 

ainda de uma sala de expressões que lhes permitia dar aulas de dança ou 

ginástica caso fosse necessário. Esta sala estava localizada no edifício do bar, 

onde existia ainda uma sala pequena usada para as reuniões entre orientador 

e estagiários. O facto de um professor encontrar na escola onde leciona este 

tipo de condições tão boas pode de facto ser uma mais-valia, pois facilita todo 

o seu planeamento e trabalho para melhor rentabilizar o ensino aos seus 

alunos. No entanto, e tendo usufruído dessas facilidades, tenho em conta que 

nem sempre vou encontrar estas condições ao longo do meu percurso 

profissional e terei sempre de me adaptar as condições que me serão impostas 

pela escola onde trabalharei. Por este facto, sinto também que um estagiário 

que se encontre numa escola com menos condições, apesar de ter mais 

dificuldades sai melhor preparado porque, se soubermos ensinar com piores 

condições, quando elas foram melhores a nossa capacidade de adaptação é 

mais fácil enquanto ao termos boas condições não ficamos preparados para 

quando não as tivermos e isso pode dificultar a nossa capacidade de 

adaptação no futuro. 
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3.2 – O departamento de Educação Física 
 

Ainda antes de começarem as aulas tivemos o primeiro contacto com a 

escola e tivemos conhecimento de todos os documentos orientadores para o 

ano letivo e que tinha que moldar devido às necessidades que tivesse durante 

o processo de ensino. Desde planos de aula, tabelas de avaliação, grelhas de 

observação, até ao programa nacional de Educação Física, muita era a 

documentação a ser tratada e que tinha que se agilizar ainda antes das aulas 

começarem para que nada falhasse desde o primeiro momento.  

O Programa Nacional de Educação Física (PNEF) é seguido pela escola 

e pelo departamento nos níveis introdutório, elementar e avançado. Existe 

ainda um documento adicional do departamento denominado de FOCA, que 

define os níveis de aproveitamento através de objetivos. 

Existia já um programa de modalidades realizado para cada professor ao 

longo do ano letivo para que fosse mais fácil os professores agilizarem entre si 

a utilização dos vários espaços do pavilhão consoante as modalidade que 

lecionassem em cada mês, articulado sempre de maneira a facilitar o processo 

o mais possível a todos. O regulamento interno da escola e o inventário de 

material já escrito facilitou também a minha tarefa.  

O portal GIAE, utilizado para a marcação de presenças e realização de 

sumários, foi uma parte do estágio que se revelou desafiante ao inicio pois 

eram coisas novas com as quais nunca tinha tido contacto algum, mas com o 

tempo e a prática foi-se tornando fácil devido a familiarização com o sistema.  

Todos os professores do departamento nos receberam com braços 

abertos, oferecendo-se para ajudar em tudo o que fosse necessário. Esta ajuda 

foi mútua, uma vez que da minha parte toda a ajuda que era necessária foi 

dada, tornando assim a relação entre os pares agradável e enriquecedora. 

 

3.3 – A Turma 
 

Devido ao número de estagiários ser elevado num núcleo de estágio (6) 

e ao facto de o professor orientador ter apenas 3 turmas, foi necessário que 
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fossemos agrupados em duplas, sendo que cada dupla lecionaria numa turma 

em regime de rotação. Assim, e para termos diferentes experiências, o 

professor orientador sugeriu que em cada período as turmas iam ter uma 

rotação entre os estagiários, pelo que lecionei no primeiro período a turma do 

10ºB, no segundo período a turma do 10ºA e no terceiro e último período letivo 

a turma do 11ºA. Esta rotação entre as turmas, para mim enquanto estagiário e 

para os alunos das três turmas, teve vantagens e desvantagens. Do meu ponto 

de vista podemos dizer que a vantagem está num ano letivo apenas, conseguir 

ter diferentes experiências e adaptações devido ao facto de lecionar três 

grupos diferentes, e a desvantagem seria o facto de trocar de alunos a meio do 

ano quando as estratégias já estavam planeadas. Estas desvantagens não se 

verificaram no meu estágio devido ao facto de, no período anterior à troca, eu 

realizava observações às aulas lecionadas à turma que iria ter no período 

seguinte, sendo que me permitia conhecer os alunos de antemão, e saber 

quais os problemas que poderia ter e planear estratégias para os resolver. Do 

ponto de vista dos alunos a desvantagem é a mesma, sendo que neste caso 

pode ter mais efeitos devido ao facto de eles não nos conhecerem, estarem 

habituados a outro professor e os estilos de ensino mudarem demasiadas 

vezes durante o ano letivo. 

Apesar de isto ter acontecido, a parte do estudo de turma foi apenas 

realizada no primeiro período, pelo que vou descrever esta turma como sendo 

a turma principal.  

A turma é composta por 26 alunos (13 rapazes e 13 raparigas) e a 

média das idades é de 15 anos. Logo por aqui se vê que é uma turma 

equilibrada em termos de idades e géneros.  

Com a ajuda do estudo de turma, pude recolher algumas informações 

dos alunos relativos à sua motivação para a disciplina e a sua motivação para o 

desporto. Vendo que todos eles afirmaram gostar da disciplina e 18 dos 26 

alunos praticarem até à data algum tipo de desporto federado fora da escola, 

pude perceber logo que as aulas sendo dinâmicas e muito interativas podiam 

funcionar de uma maneira muito boa para a aprendizagem dos alunos. No 

entanto tive em atenção também que tendo alunos federados em qualquer tipo 

de desporto significa que a sua capacidade motora já seria mais desenvolvida. 
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Então as minhas estratégias enquanto professor foram sempre na intenção de 

complicar as tarefas até a um nível em que todos os alunos conseguissem ter 

margem de progressão. 

Ainda através do estudo de turma pude avaliar as modalidades mais 

apelativas e as que eles tinham mais dificuldade. Visto que, da minha parte não 

poderia existir nenhuma alteração às modalidades a serem lecionadas, 

permitiu-me saber quais as modalidades que a turma ia sentir mais dificuldades 

(Ginástica e Dança) e aquelas em que eles iriam estar mais motivados para a 

prática (Futebol e Basquetebol) e adaptar assim os métodos e estratégias de 

ensino a serem aplicadas em cada uma das modalidades. 
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4- Tarefas de Estágio 

 

Antes de iniciar o estágio e as reuniões com os orientadores do núcleo na 

escola, foi realizada uma reunião na UTAD, onde estiveram presentes, todos 

os orientadores (escola e universidade) e todos os estagiários. Nesta reunião 

foram definidas todas as tarefas pelas quais todos os estagiários deveriam 

passar durante o ano letivo. 

Enquanto núcleo de estágio e utilizando o documento orientador 

“Supervisão Pedagógica em Educação Física e Desporto: Parâmetros e 

Critérios de Avaliação do Estagiário em Educação Física” (Aranha, 2008) 

seguimos todos os parâmetros e critérios de avaliação, realizando todos os 

documentos e tarefas propostas. 

O ensino é o processo através do qual se pretende alcançar determinados 

objetivos pré-definidos, mobilizando-se, para o efeito, meios, estruturas e 

condições e organizando-se estratégias e atividades de forma sequencial e 

combinatória (Aranha, 2005). Para nos guiar nestas estratégias e 

organizações, o documento referido acima encontra-se dividido em 6 partes: 

 Atividades Ensino-Aprendizagem – Unidades Didáticas, Planos de Aula 

e Práticas Pedagógicas Supervisionadas; 

 Atividades Relação Meio-Escola – Estudo de Turma; 

 Atividades de Formação e Desenvolvimento da Escola – Ações de 

Formação, Corta-Mato Escolar, Desporto Escolar, Caça ao Tesouro, 

Mega Sprint, Taça Morgado, Taça Morgadinha. 

 Dossiê de Estágio 

 Atitude 

 Perfil Global do Estagiário 
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5- Atividades de Ensino Aprendizagem 

 

5.1 – Planeamento Anual (ver anexo) 

 

Na reunião inicial, já referida acima, entre professor orientador e 

estagiários tomamos conhecimento do nosso planeamento, já delineado pelo 

departamento, para o ano letivo 2018/2019. Assim, e depois de formar as 

parelhas e decididas as turmas que cada um iria estar em cada período, 

soubemos quais as modalidades que iriamos abordar no nosso estágio e em 

que turmas a iriamos lecionar, permitindo começar logo a alinhavar estratégias 

a partir do primeiro momento. 

Após a seleção dos objetivos 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, da consecução a curto prazo (Aranha, 2004). 

Procedemos então ao planeamento em primeiro lugar das Unidades 

Didáticas, tentando incluir todos os conteúdos a abordar em cada modalidade, 

de acordo com o tempo e o número de aulas que nos era dado para lecionar, 

preparamos fichas de presenças e de observação para que todos os 

documentos estivessem prontos na primeira aula para que funcionasse tudo da 

maneira mais organizada desde o início. 

Para além de lecionar as aulas, o núcleo de estágio ficou ainda 

responsável pelo grupo de Desporto Escolar de Futsal – Juvenis Masculinos. 

Este trabalho envolveu também o planeamento de um treino semanal à quarta-

feira à tarde, e uma captação pela escola para arranjar alunos interessados a 

ingressar na equipa. 

Ainda dentro do planeamento do núcleo de estágio foram incluídas 

algumas atividades da escola que se sabia de antemão que iria ser necessária 

a nossa ajuda, tais como: corta-mato, Mega sprint, caça ao tesouro, etc. E 

ainda a taça Morgado e taça Morgadinha, organizadas pelo próprio núcleo de 

estágio. 
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O planeamento feito inicialmente foi cumprido em todos os parâmetros 

embora tenham sido feitas algumas alterações ao nível das datas em que 

foram realizadas, de acordo com disponibilidades de pavilhões e ainda de 

alterações climatéricas. 

Este planeamento revelou-se muito vantajoso, pois permitiu-me 

enquanto professor organizar melhor o meu trabalho para que conseguisse 

abordar tudo o que me era pedido de uma maneira coerente, fazendo com que 

tudo fosse lecionado no tempo certo para facilitar a aprendizagem de todos os 

alunos. 

 

 5.2 – Unidades Didáticas (ver anexo) 

 

 A unidade didática serve não só para o planeamento das aulas, mas 

também para guiar e orientar o professor para os objetivos. Usando as 

Unidades Didáticas os docentes podem saber se conseguem cumprir todos os 

parâmetros estipulados nos documentos orientadores (PNEF) e adotar 

estratégias que lhes permitam articular tudo de uma maneira a facilitar a 

aprendizagem de todos os alunos, e a sua avaliação.  

Segundo Aranha (2008), a Unidade Didática exige vários parâmetros: 

1º Parâmetro – Objetivos/Conteúdos: Elabora ou adota U.D. em que os 

objetivos e os conteúdos a abordar são pertinentes, 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; 
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4º Parâmetro – Sequência e Continuidade: As atividades previstas na 

U.D. 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, apresentado 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 de aula, conversas individuais, etc.,); 

6º 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; 

7º Parâmetro – Aperfeiçoamento e Sugestões: Com base no balanço 

apresentado anteriormente são apresentadas propostas de manutenção e/ou 

de modificação de decisões/opções e/ou da estrutura da U.D. (objetivos, 

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

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

 As unidades didáticas foram realizadas tendo como modelo uma ficha 

previamente feita pelo professor orientador, que nos facultou esse documento e 

permitiu que nós, enquanto núcleo de estágio o usássemos e nos 

familiarizássemos com ele. Em cada unidade didática realizamos uma 

avaliação diagnóstica que nos permitia verificar o conhecimento que cada 

aluno tinha acerca da modalidade que iria ser abordada, três momentos de 
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avaliação intermédios em que verificávamos se as estratégias de ensino 

estavam a resultar e uma avaliação final em que registávamos as notas finais 

de cada aluno na modalidade, avaliando a maneira como faziam os conteúdos, 

o seu conhecimento e a sua evolução ao longo das aulas (comparação com a 

avaliação diagnóstica). 

 No fim de cada unidade didática realizei um balanço critico acerca do 

que tinha corrido bem ou mal, para que na próxima unidade didática 

melhorasse o que havia a melhorar e continuasse com os comportamentos que 

tinham sido bons. Assim, o meu crescimento como professor foi aumentando 

ao longo do ano. 

 Ao realizar as unidades didáticas já sabia o número de aulas que tinha 

para lecionar uma determinada modalidade e permitiu-me fazer uma gestão 

dos tempos das aulas muito melhor. Sabia quais os conteúdos em que podia 

perder mais tempo, e naqueles que tinha que ser mais célere, e assim 

organizei-me muito melhor. 

 

 5.3 – Planos de Aula (ver anexo) 
 

Da mesma maneira que nos forneceu o modelo para a unidade didática 

o professor orientador facultou-nos também um modelo de plano de aula. 

Durante o ano letivo realizei 54 planos de aula todos realizados 24 horas antes 

da aula, e de acordo com a unidade didática previamente executada, seguindo 

sempre o planeamento. 

As elaborações dos Planos de Aula também seguiram os vários 

parâmetros exigidos segundo Aranha (2008), São eles: 

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 U.D; 

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

tem uma estrutura global correta, metodológica e pedagogicamente, 
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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 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 (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 pedagógica, 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, 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 (correção) de comportamento, visando a 

melhoria do processo. 

No final de cada aula, realizamos um Balanço Final para cada plano, 

apontando o que aconteceu de bom e de mau e aquilo que poderia ser feito 

para melhorar o ensino, refletindo e idealizando formas de aperfeiçoar e 

melhorar nas aulas futuras. 

O balanço é constituído por 7 questões/reflexões: 
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 Avaliação Comportamental dos Alunos 

 Avaliação das Estratégias 

 Tempo de Atividade Motora 

 Dificuldades dos Alunos 

 Dificuldades do professor 

 Alterações efetuadas ao Plano de Aula/Adaptações 

 Sugestões ou alterações futuras´ 

Destas 7 reflexões a mais importante para mim foi a das sugestões para 

o futuro porque me fazia pensar naquilo que eu podia adaptar ou alterar para 

melhorar a minha condição de professor e ajudar-me a ensinar melhor. 

Ter uma aula planeada é uma coisa fundamental para quem é professor. 

No meu caso e dada a experiência como treinador de basquetebol não foi uma 

novidade, mas revelou-se ainda mais importante em modalidades em que não 

me sentia tanto à vontade, não por ter um papel que dizia o que eu tinha que 

fazer, mas sim porque para fazer aquele papel e ter tudo direito segundo as 

normas pelas quais o documento se rege, eu tinha de estudar aquilo que ia 

lecionar e escrever sobre isso, fazer a organização dos exercícios e os pontos-

chave onde ia incidir durante a aula. Deu trabalho mas permitiu-me dar aulas 

muito melhores. 

 

5.4 Prática de Ensino Supervisionada 

 

“ A multiplicidade de funções a exercer hoje na escola pelos professores e a 

sua necessária articulação sistémica implica que o professor já não possa ser 

formado apenas no isolamento da sua sala ou da sua turma. Ele é membro de 

um grupo que vive numa organização que tem por finalidade promover o 

desenvolvimento e a aprendizagem de cada um num espírito de cidadania 

integrada.” (Alarcão, 2001, p.18) 

Segundo Sá-Chaves (2004), a supervisão assemelha-se à construção 

de uma relação reflexiva entre o supervisor e o supervisionado, tendo como 

objetivo desenvolver no supervisionado conhecimentos e competências para 
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ter sucesso nas suas práticas. Desta forma, a supervisão pode ser entendida 

como uma visão aprofundada, reflexiva e com sentido autocrítico do contexto 

circundante mas também voltada para o interior com vista a compreender o 

significado da realidade; uma visão com capacidade de previsão; uma retro 

visão; e uma segunda visão para promover o que se pretende que seja 

instituído, para evitar o que não se deseja e para reconhecer o que aconteceu 

que não deveria ter acontecido (Stones, 1984). 

 A PES esteve presente em todas as aulas do meu estágio durante todo 

o ano letivo e engloba todas as observações feitas por orientador e núcleo de 

estágio, planos de aula, unidades didáticas, balanços, avaliações, etc. Uma vez 

que estávamos em duplas nas turmas, existiam sempre 2 pessoas a observar a 

aula a ser lecionada, o professor orientador e o colega que estava de fora sem 

liderar a aula. No fim de cada aula era feita uma reflexão sobre aquilo que se 

tinha passado durante, juntando as opiniões dos dois estagiários e do professor 

orientador que, com a sua experiência nos ajudou muito a alterar e melhorar as 

estratégias aplicadas para uma melhor tarefa de ensino-aprendizagem. Essas 

reuniões no fim de cada aula permitiram-me fazer sempre uma reflexão 

fundamentada com questionamento acerca das minhas estratégias e ir 

melhorando as mesmas ao longo do meu percurso na escola, aproveitando a 

opinião do meu colega de estágio e a experiência do orientador. Estas 

reuniões, na minha opinião foram aquilo que enriqueceu o meu estágio e me 

fez melhorar à medida que o ano letivo foi avançado.  

O documento de observação utilizado foi criado pelo núcleo de estágio, 

baseado mais uma vez no documento orientador “Supervisão Pedagógica em 

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

em Educação Física” (Aranha, 2008), e com os seguintes parâmetros exigidos 

pela autora: 

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 U.D., sublinhando as regras 

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

segurança, disciplina, etc.), não se observando dispersão dos alunos; 
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2º Parâmetro – Mobilização dos Alunos para as Atividades: 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 da 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 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/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; 
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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 U.D. (extensão 

dos conteúdos – aulas seguintes); 

10º Parâmetro – Concordância com o Plano/Adaptabilidade na 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-as ou não no plano previsto, sem, contudo, perder de vista os 

objetivos definidos e o essencial da aula. 

Aproveitando estas reflexões ao máximo, é seguro afirmar que, ao longo 

do ano fomos alterando os nossos estilos de ensino e que as nossas 

estratégias melhoraram progressivamente. No início do ano optei por um estilo 

de ensino mais comando para ter a turma dentro do controlo e mostrar aos 

alunos que a minha figura, apesar de ser um estagiário, era de um professor e 

não iria permitir qualquer tipo de comportamento desapropriado ou até falta de 

empenho. Á medida que as aulas passavam ia aligeirando a minha maneira de 

falar e lidar com eles para que se criasse também alguns laços de professor 

aluno permitindo que eles próprios se fossem tornando mais autónomos na 

aula e corrigindo-se a eles próprios e aos colegas. 

É então, possível afirmar que, a supervisão é um conceito estabilizante 

da “construção do conhecimento profissional”, sendo a escola, o espaço por 

excelência, de referência da prática educativa do professor, com o qual ele 

constrói esse conhecimento (Alarcão e Roldão, 2008). 
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6- Atividades de Relação Meio-Escola 

O processo ensino-aprendizagem caracteriza-se pela existência de uma 

relação pedagógica de interdependência e influência recíproca entre o 

professor e os alunos, em que o primeiro é a responsabilidade da direção, da 

sistematização e da estruturação dos conteúdos e estratégias de ensino a 

utilizar (Aranha, 2005).  

Todas as atividades foram realizadas com o intuito de promover a atividade 

física em geral e aina proporcionar a confraternização entre todos os alunos da 

escola. Para que este objetivo fosse atingido, foram planeadas várias 

atividades a nível do agrupamento. 

6.1 – Estudo de Turma 
 

A planificação é individualizada, e tem sempre como ponto de partida as 

características da escola e dos alunos. Para se conhecer a situação concreta 

teremos de caracterizá-la, pois o êxito da nossa planificação / realização 

baseia-se no conhecimento destes aspetos: escola, meio e turma (Aranha, 

2007).  

Ser professor de Educação Física é, antes de tudo, ser educador. A prática 

pedagógica do professor na escola deve assentar na transmissão de 

conhecimentos que facultem os alunos de métodos e técnicas para que se 

possam tornar cidadãos completos, capazes de interagir na sociedade e 

estejam preparados para o futuro, assim como melhorar a sua prática na 

atividade física, na medida em que ajuda a ganhar hábitos desportivos e 

combate de alguma forma o sedentarismo. 

Neste âmbito o conhecimento que o professor tem acerca dos seus alunos 

é muito importante para que os consiga desenvolver num contexto ético, afetivo 

e social benéfico. 

O presente estudo tem como objetivo geral a caracterização da turma B, do 

10º ano da Escola Morgado de Mateus, em Vila Real. A amostra é constituída 

por 26 alunos, sendo que 13 são do sexo masculino e 13 são do sexo feminino, 

e com idades compreendidas entre os 14 e os 16 anos. 
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Este estudo resultou da aplicação de um questionário, com o intuito da 

obtenção de dados/informações pertinentes para o sucesso do processo de 

ensino-aprendizagem, dando então, as repostas necessárias para adotar 

estratégias que funcionem com a turma no geral, e com cada aluno em 

específico. 

Desta forma o estudo conteve dados acerca da Informação Pessoal do 

aluno, Saúde e Hábitos de Higiene, Rotina Diária, Nutrição, Ocupação de 

Tempos Livres, Disciplina de Ed. Física, Experiências Desportivas e 

Aptidão/Condição Física. 

A principal informação que foi retirada do estudo de turma foram as 

modalidades preferidas e aquelas com mais dificuldades, permitindo ao 

docente adaptar as suas estratégias de acordo com a modalidade que estava a 

lecionar para que se tornasse o mais apelativo e motivador para todos. Outra 

informação que foi retirada destes questionários foi os hábitos dos alunos e o 

sítio onde viviam. Notava-se que os alunos que moravam mais distantes da 

escola por vezes estavam mais cansados e isso devia-se ao facto de se terem 

que levantar mais cedo para chegar a horas à primeira aula do dia, e por não 

se deitarem muito cedo principalmente em época de testes. Isso permitia-me 

ajustar por vezes algumas aulas para que esses alunos não fossem 

prejudicados em relação aos outros. 
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PREFERIDAS 

Voleibol Dança Ginástica
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Atletismo Andebol
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Analisando estes dois gráficos e sabendo que iria lecionar a UD de voleibol 

nesta turma, adaptei as minhas estratégias para que todos os alunos tivessem 

oportunidade de evoluir e desfrutar das aulas, para que nenhum se sentisse 

aborrecido a fazer coisas muito fáceis ou desmotivado ao fazer coisas 

demasiado difíceis. Por exemplo, um exercício de jogo reduzido 2x2 em que os 

alunos apenas podiam usar passe e manchete. O grupo que tivesse mais 

dificuldades tinha o objetivo de, entre as duas equipas manter a bola no ar o 

máximo de tempo possível enquanto o grupo que já dominava melhor os 

gestos técnicos tinha como objetivo dificultar ao máximo os toques da equipa 

adversária, criando uma situação mais semelhante ao jogo. 

Pensou-se ainda em realizar um estudo sociométrico no qual os alunos 

teriam de classificar o seu relacionamento com os colegas de turma, mas não 

foi realizado pois, como a maioria da turma não se conhecia porque provinha 

de escolas diferentes, esse estudo iria conter uma margem de erro enorme não 

facilitando em nada o trabalho do docente. 

 

6.2 – Atividades Extracurriculares 

 

 Os professores de Educação Física são responsáveis por desenvolver 

nas suas aulas e estimular nos alunos atitudes positivas, assegurando a 

aprendizagem de um conjunto de competências representativas das diferentes 

atividades físicas, promovendo assim o desenvolvimento multilateral e 

harmonioso do aluno, através da prática de atividades físicas desportivas, 

expressivas, de exploração da natureza, e de jogos tradicionais e/ou populares 

(Programa de Educação Física – Ensino Básico, 2001). 

 

6.2.1 – Desporto Escolar 

   

Sendo o professor orientador responsável pelo grupo de Futsal 

masculino de juvenis, o núcleo de estágio teve uma influência direta na sua 

divulgação, captação e treino. Com toda a liberdade dividimos entre os 6 
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estagiários as várias tarefas incluídas num grupo de desporto escolar, desde 

treinos a inscrições, equipamentos, etc. 

 Conseguimos então reunir um grupo de rapazes interessados que 

trabalharam semanalmente ao longo do ano letivo com o objetivo de 

desenvolver as suas capacidades numa modalidade que adoravam e 

integrados numa equipa que teria competição. 

 Nos dias de jogos, acompanhamos a equipa e orientamos o jogo. Como 

estes jogos só começaram a aparecer no calendário a partir do 2º período, no 

1º, e para motivar os alunos que estavam a aparecer regularmente, foi 

realizado um torneio interno da equipa em que nós, no papel de professores 

estagiários, também nos torna-mos jogadores e partilhamos a experiência com 

os nossos alunos. Foi uma tarde bem passada, com muita diversão, muita 

brincadeira e algum espírito competitivo. 

  A partir do 2º período começou a haver competição regular da 

equipa de desporto escolar, sendo que pelo menos 1 vez por mês existia um 

momento competitivo. As nossas prestações foram boas permitindo-nos chegar 

a uma final regional. 

  O facto de estar integrado numa equipa de desporto escolar foi 

boa, pois permitiu familiarizar-me com o sistema e com os regulamentos que 

regem este tipo de provas. Sabia como funcionava pela parte do aluno, mas 

aprendi como é estar do lado do professor, tratar das papeladas todas e da 

organização de provas, transportes, lanches, e tudo o que engloba o desporto 

escolar para além dos treinos e dos jogos. 

 No que toca à minha opinião relativa ao desporto escolar em si, eu acho 

que é uma vertente desportiva que, sendo bem utilizada, pode ser muito 

vantajosa visto ser mais uma oportunidade para que os alunos possam praticar 

exercício físico. Embora não seja obrigatória e não conste nos planos de 

estudos do ensino, penso que o facto de as escolas terem esta opção permite 

a que os alunos tenham uma escolha e faz com que aqueles que realmente 

gostam e querem praticar desporto tenham mais uma oportunidade para o 

fazer, coisa que hoje em dia, com as novas tecnologias, se torna cada vez mais 

importante de acontecer para que as crianças/adolescentes não se tornem 
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adultos sedentários, com excesso de peso e com problemas de saúde devido à 

inatividade da vida que levam. 

 

6.2.2 – Torneio Basquetebol 3x3 

   

 A participação e ajuda dada neste torneio não envolveram nenhum tipo 

de planeamento. Foi pedida ajuda pelo departamento de educação física para 

ajudar na organização do torneio sendo que a nossa responsabilidade seria a 

de arbitragem do mesmo. 

 Para mim foi uma experiência muito positiva, pois, devido ao facto de ser 

treinador de basquetebol eu estava muito à vontade com aquilo que estava a 

fazer e consegui dar uma valente e vantajosa ajuda aos professores 

organizadores. Penso que foi uma atividade conseguida mas que poderia ter 

sido mais divulgada pelo departamento de educação física para tentar ter mais 

aderência à atividade. 

 

6.2.3 – Corta-Mato Escolar 

 

 Esta atividade foi realizada, não só a nível de escola, mas a nível da 

cidade. Todas as escolas da cidade participaram e deram a oportunidade a 

todos os seus alunos do 5º ao 12º ano de passar uma manhã diferente a 

praticar desporto e a divertirem-se apoiando-se uns aos outros tanto fora como 

dentro da corrida. Foi realizado num espaço de treinos militar disponibilizado 

pelo Regimento de Infantaria 13, que fica localizado em Vila Real. 

 O mais normal é que cada escola apure os seus 6 melhores atletas de 

cada escalão para participar na competição distrital. Ao contrário do que é mais 

comum, em Vila Real, todas as escolas se juntam para que a competitividade 

seja maior e os alunos se sintam mais motivados para competir. No entanto, 

apesar de todos correrem juntos, cada escola acaba por eleger os seus 6 

melhores atletas em cada escalão, não retirando hipóteses a ninguém de 

chegar a um nível distrital. 
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  Como núcleo de estágio, o nosso papel foi o de realizar o “funil” 

no final da prova para que depois de cruzada a meta não existissem 

ultrapassagens que pudessem prejudicar a classificação.  

 Foi uma atividade diferente daquelas a que eu estava habituado. Corta-

mato para mim sempre foi a nível de escola e no contexto em que estive 

inserido funcionava de uma forma muito melhor e permitia a todos interagir com 

todos os adolescentes de Vila Real que participassem. Para mim funciona de 

uma maneira espetacular e muito melhor do que apenas uma escola fazer o 

corta-mato interno e levar apenas os melhores às restantes etapas. Funciona 

como uma maneira de facilitar o trabalho a todos os professores organizadores 

e permite aos alunos vivenciar uma experiência positiva, envolvendo desporto, 

num local diferente e com pessoas de escolas diferentes. 

 

6.2.4 – Mega Sprint 

 

  Esta atividade foi organizada pelo departamento de educação 

física da escola e o núcleo de estágio esteve presente com a função de 

contabilizar os tempos de chegada nas provas de ”Mega Sprint – 40 metros” e 

“Mega Km – 1000m”. Teve duração de uma manhã e foi realizada nas 

instalações da escola. A pouca afluência à prova por parte dos alunos facilitou 

um pouco a nossa tarefa que já não era difícil à partida, e como balanço 

concluímos que poderia ter sido feita mais divulgação por parte do 

departamento e sensibilizações junto dos alunos para que participassem. 

 

6.2.5 – Caça ao Tesouro 

 

  Esta atividade foi organizada pelo outro núcleo de estágio 

presente na mesma escola. A atividade consistiu numa caminhada de 15 km 

pelo Alvão, com vários jogos espalhados pelo caminho. Esta atividade contou 

com uma participação muito grande de todos os alunos e funcionários da 

escola e com a ajuda de todos os professores do departamento de educação 

física. No que tocou ao nosso núcleo de estágio, o trabalho foi dividido em dois 
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grupos, sendo que um grupo tinha a função de iniciar a atividade com cada 

grupo e depois de passarem todos pelo início seguir o curso da “prova” para 

que ninguém se perdesse e ficasse para trás. A outra metade do grupo foi 

colocada num ponto intermédio em que tinham que realizar um jogo com os 

grupos que por lá passassem e atribuir uma pontuação à sua prestação. Como 

parte integrante do grupo que ficou no posto intermédio, não foi um dia muito 

bem passado uma vez que estávamos num sítio em que não existia sombra e o 

calor que se fazia sentir era demasiado. Tirando isso foi uma experiência 

diferente, e foi bom para ver como organizar uma atividade de confraternização 

entre alunos e professores e metê-los num ambiente bastante diferente do que 

estão habituados nas salas de aula. 

 

6.2.6 – Taça Morgado e Morgadinha 

   

  Esta atividade está comtemplada no plano de atividades da 

escola Morgado de Mateus todos os anos letivos, sendo no ano letivo em 

questão foi realizada a 17ª edição da Taça Morgado (prova masculina) e a 15ª 

edição da Taça Morgadinha (prova feminina).  

  Estando esta a cabo das ordens do nosso professor orientador, 

coube ao núcleo de estágio em conjunto com o professor a organização desta 

prova e de todos os aspetos relacionados com a mesma como o projeto, a 

divulgação, a organização das equipas, arbitragem, equipamentos, lanches, 

etc. Sendo um momento muito importante no plano escolar, existia alguma 

pressão para que tudo dentro da nossa função fosse realizado sem erros e 

com o máximo de aproveitamento para os alunos participantes. Assim, ao 

longo do ano fomos realizando as tarefas necessárias para que no mês de 

Maio se realizasse a prova. Todas as quartas-feiras do mês em questão 

existiram jogos, sendo que foram intercaladas as jornadas masculinas e 

femininas. 

Contamos com uma maior adesão no masculino com 6 equipas, 

sendo que as equipas foram dividias em: 

    - 9º Ano; 
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    - 10º Ano; 

    - 11º Ano; 

    - 12º Ano; 

    - Cursos profissionais; 

    - Desporto Escolar. 

  No feminino a adesão foi menor, mas com a ajuda da associação 

de estudantes conseguimos ter um mínimo de 3 equipas participantes, sendo 

elas: 

    - Desporto escolar – infantis; 

    - Desporto escolar – juvenis; 

    - Associação de estudantes. 

  As tarefas que realizamos ao longo do ano e durante o torneio 

para que tudo corresse bem foram: 

- Projeto 

Realizado pelo núcleo de estágio. 

- Cartazes de divulgação (antes e durante a competição) 

Realizado pelo núcleo de estágio. 

- Cronograma 

Realizado pelo núcleo de estágio. 

- Calendarização 

Realizado pelo núcleo de estágio, tendo em conta a organização 

das equipas e intercalando jornadas masculinas e femininas. 

- Página no Facebook 

Realizado pelo núcleo de estágio com o objetivo de divulgação e 

de fornecimento de fotografias aos alunos. 

- Fotografia 
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Realizado pelo núcleo de estágio. 

- Vídeo de divulgação 

Realizado pelo núcleo de estágio. 

- Boletim de Jogo 

Realizado pelo núcleo de estágio tendo como exemplo os anos 

anteriores. 

- Regulamento 

Usado o mesmo regulamento da prova dos anos anteriores sem 

alterações. 

- Séries e Professores Responsáveis 

Realizado pelo núcleo de estágio. Foram contactados professores 

de educação física para serem “treinadores” de cada uma das 

equipas participantes. 

- Ficha para Seleção dos Alunos 

Realizado pelo núcleo de estágio. 

- Arbitragem 

Realizado pelo núcleo de estágio. 

- Gestão dos recursos materiais 

Realizado pelo núcleo de estágio. 

- Som 

Realizado pelo núcleo de estágio. 

- Decoração do pavilhão 

Realizado pelo núcleo de estágio. 

  Esta foi sem dúvida a atividade que exigiu mais trabalho por parte 

do núcleo ao longo de todo o ano letivo, mas no final fizemos um balanço 

positivo daquilo que sucedeu, pois mesmo com alguns contratempos 
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encontrados conseguimos realizar tudo, e o mais importante foi que os alunos 

aproveitaram a atividade para se divertirem e competirem como amigos. 

 

6.2.7 – Projeto de Flexibilidade 

 

  Este projeto tinha como principal objetivo a promoção dos 

“Direitos da criança e Atividade Física”.  

  Assim, juntamente com as nossas turmas de 10º ano, 10ºA e 

10ºB, foi organizada uma atividade que consistia em levar uma turma de 3º ano 

do centro escolar da Araucária para uma tarde no pavilhão da nossa escola. 

Nessa tarde, foram realizados muitos jogos em equipa. Jogos que estimulavam 

capacidades das crianças tais como, corrida de sacos, jogo do ovo e da colher, 

tiro ao alvo, percurso de obstáculos, etc. As equipas eram constituídas não só 

pelos alunos mais pequeninos, mas também pelos alunos de 10º ano que 

ajudaram na organização. Assim, sendo que os alunos mais velhos eram os 

responsáveis pelas equipas, fundamentamos a interação entre diferentes 

gerações tendo como elo de ligação a atividade física. Em suma, penso que 

todos os intervenientes, incluindo os professores, aproveitaram aquela tarde de 

diversão e estimularam capacidades sociais entre todos. 

 

6.2.8 – Projeto de Educação e Saúde 
 

 Também incluído nos planos da escola, todos os professores de 

todas as disciplinas tinham de ter uma atividade com cada turma de 10º ano 

relacionada com a educação e a saúde. O núcleo de estágio decidiu então 

fazer uma sensibilização junto das suas duas turmas de 10º Ano para os 

perigos da Internet e pedofilia. Foi então mostrado à turma um filme 

intitulado de “Trust – Perigo Online” que data de 2011.  

 No fim da aula e no início da aula seguinte foi feita uma reflexão 

com intervenção dos alunos acerca daquilo que tinham visto e penso que 

ficaram alerta para qualquer perigo que lhes apareça dali para a frente. 
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7-  Reflexão Final 

 

Desde pequeno que adoro o desporto e tudo aquilo que ele engloba, sendo 

que modalidades coletivas sempre me cativaram bem mais do que as 

individuais, pois podia pratica-las com os meus amigos, primos, pais, tios, etc. 

Apesar deste amor nutrido pelo desporto nunca tive a oportunidade de 

praticar nenhuma modalidade a nível federado, por isso, todos os anos da 

minha vida escolar desde o 5º ano até ao 9º ano estive incluído em grupos de 

desporto escolar praticando todo o tipo de modalidades (basquetebol, andebol, 

atletismo, ténis e futsal). Isto fez crescer ainda mais o meu interesse pelo 

desporto e por tudo aquilo que faz dele uma coisa tão bonita e vantajosa para a 

vida dos seus praticantes. 

Assim, no fim do meu 12º ano decidi ingressar no curso que achava que me 

ia fazer feliz e entrei na Utad na Licenciatura em Ciências do Desporto. 

Passados 3 anos e não chegando ainda a informação que já tinha decidi entrar 

no mestrado em ensino de educação física nos ensinos básico e secundário 

para aprender ainda mais e fazer aquilo que já fizeram comigo – ensinar os 

mais pequenos. 

Ao longo destes 5 anos de estudo aprendi não só a ser melhor profissional 

mas também a ser melhor pessoa, na medida em que todas as vivências me 

ensinar a ter responsabilidades que antes não tinha e a fazer coisas que nunca 

tinha tido necessidade de fazer e que passaram a ser parte muito ativa na 

minha vida.  

Olhando para este último ano de estágio como o culminar de aplicação dos 

conhecimentos adquiridos nos 4 anos anteriores concluo que tenho as 

ferramentas certas para me tornar cada vez mais um melhor profissional. 

No início foi difícil a habituação a um novo ambiente, novos métodos, novas 

funções, mas funcionando como um núcleo de estágio consegui ultrapassar as 

minhas dificuldades com a ajuda dos meus parceiros e do professor orientador 
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que nos guiou da melhor forma. Foram meses de trabalho que se revelaram 

mais difíceis do que imaginei mas que me prepararam para o futuro. 

O funcionamento de todos os documentos preparatórios que parece ser 

fácil para quem vê de fora revelou-se o mais difícil. O facto de termos que 

cumprir com todas as normas, todos os conteúdos dos documentos regentes 

da disciplina limita, por vezes, o trabalho que cada professor executa nas suas 

aulas, tornando o papel do professor mais difícil, na medida em que tem de 

adaptar as suas estratégias a cada aluno, a cada turma, para cumprir o 

estipulado e ao mesmo tempo proporcionar oportunidade a todos de conseguir 

atingir os objetivos.  

A participação em todas as atividades acima descritas deu a todos nós uma 

boa relação enquanto comunidade escolar, e bons exemplos que se podem 

seguir daqui para a frente em todas as escolas que contem connosco nos seus 

quadros.  

Concluindo, o estágio foi a melhor parte deste meu percurso académico, 

pois tive noção daquilo para o qual realmente estudei para fazer e comecei a 

aplicar os meus conhecimentos. Deu também para entender que, apesar do 

curso estar concluído, a aprendizagem nunca acaba e que se ficar por aqui vou 

começar a ficar para trás. Portanto, concluo este relatório com o compromisso 

de atualizar sempre o meu conhecimento, ano após ano, para me tornar ainda 

melhor professor do que o que sou agora, permitindo assim a mim mesmo ser 

feliz e continuar a fazer aquilo que adoro – ENSINAR. 
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9- Anexos 

 

Anexo 1 – Plano Anual de Atividades 
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Anexo 2 – Unidade Didática 
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Anexo 3 – Grelha de Estruturação 
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Anexo 4 – Plano de Aula 
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Anexo 5 – Balanço de Aula 
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Anexo 6 – Ficha de Presenças 
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Anexo 7 – Registo de Observação 
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Anexo 8 – Ficha de Avaliação Diagnóstica 
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Anexo 9 – Momento de Avaliação Intermédia 
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Anexo 10 – Ficha de Avaliação Prática 
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Anexo 11 – Matriz do Teste Teórico 
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Anexo 12 – Teste Teórico 
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Anexo 13 – Tabela de Cotações 
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Anexo 14 – Tabela de Avaliação Sumativa 
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Anexo 15 – Tabela de Notas Finais 
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Anexo 16 – Planificação do Projeto de Educação e Saúde 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


