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Resumo 

 

O atual documento surge no âmbito da unidade curricular Estágio integrado no 2º ciclo 

em Ensino de Educação Física nos Ensinos Básicos e Secundários da Universidade de 

Trás-os-Montes e Alto Douro, Vila Real. Este relatório tem como objetivo fundamental refletir 

sobre a toda a atividade que foi desenvolvida como docente durante o ano de estágio.  

A Prática de Ensino Supervisionada é a última etapa do plano de estudos, mas a mais 

importante desse mesmo plano. É através desta etapa que temos a possibilidade de colocar 

em prática todos os conhecimentos e aprendizagens que foram adquiridas ao longo do 

percurso académico. Nesta etapa, temos a possibilidade de experienciar situações reais da 

docência, e isto permite percepcionar se realmente estamos preparados para seguir a nobre 

profissão de docência. É uma etapa fundamental para desenvolver e evoluir todas as 

competências e capacidades relacionadas com a docência da Educação Física. 

Sendo assim, iremos apresentar o relatório da Prática de Ensino Supervisionada dividido 

e estruturado por uma sequência lógica e temporal. Primeiramente iremos fazer um 

enquadramento mais geral, onde iremos relatar e descrever o contexto escolar onde 

estivemos inseridos e, de seguida, iremos relatar todos os aspetos importantes de todo o 

processo de ensino-aprendizagem, descrevendo todas as dificuldades e problemas 

encontrados, e as estratégias utilizadas para resolver os problemas/dificuldades/limitações 

durante o processo de lecionação. 

Além de todos os aspetos anteriores, iremos também relatar algumas das tarefas 

elaboradas durante a Prática de Ensino Supervisionada e que foram importantes no 

processo de lecionação e no processo de ensino-aprendizagem. 

Para concluir iremos expor as situações que causaram maiores constrangimentos e 

dificuldades, apresentar as respetivas reflexões e explicar as estratégias que foram usadas 

para solucionar os diferentes problemas encontrados, dando um sentido a essas mesmas 

estratégias e explicando se resultaram ou não. Isto é importante nesta etapa da Prática de 

Ensino Supervisionada, pois o nosso desenvolvimento na área da docência da Educação 

Física acontece, não só com os sucessos, mas também com os insucessos. Nessa medida, 

é importante refletir sobre os mesmos de modo a evoluirmos enquanto docentes de 

Educação Física. 

Palavras-chave: Prática de Ensino Supervisionada; Processo de Ensino-Aprendizagem; 

Educação Física; Estágio Curricular. 
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Abstract 

 

The current document is part of the curricular unit Internship integrated in the 2nd cycle in 

Physical Education Teaching in the Basic and Secondary Education of the University of Trás-

os-Montes e Alto Douro, Vila Real. This report aims to reflect on all the activity that was 

developed as a teacher during the internship year. 

The Supervised Teaching Practice is the last step of the studies plan, but the most 

important one of the same plan. It is in this stage that we have the possibility to put in 

practice the knowledge that we have acquired during the previous academic stages. We 

have the opportunity to experience real teaching situations, and this allows us to see if we 

are really prepared to follow the noble teaching career. It is a fundamental step to develop all 

the competences and skills related to physical education teaching. 

Therefore, we will present a Supervised Teaching Practice report divided and structured 

by a logical and temporal sequence. First, we will make a more general framework, where 

we will report and describe the school context in which we have been inserted, and then we 

will report all the important aspects of the whole teaching-learning process, describing all the 

difficulties and problems encountered, and the strategies we used to solve the problems / 

difficulties / limitations during the teaching process. 

In addition to all of the above, we will also report on some of the tasks elaborated during 

the Supervised Teaching Practice that were important in the teaching process and in the 

teaching-learning process. 

In conclusion we will expose the situations that caused us most problems and difficulties, 

present the respective reflections and explain the strategies that were used to solve the 

different problems found, giving a meaning to those same strategies and explaining if they 

worked or not. This is important at this stage of Supervised Teaching Practice, because our 

development in the area of teaching Physical Education happens not only with successes but 

also with failures. Therefore, it is important to reflect on them in order to develop as Physical 

Education teachers. 

Keywords: Supervised Teaching Practice; Teaching-Learning Process; Physical 

Education; Curricular Stage. 
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Introdução 

 

Este relatório está inserido no último ano do plano de estudos do Mestrado em Ensino de 

Educação Física nos Ensinos Básico e Secundário, na Universidade de Trás-os-Montes e 

Alto Douro. Este relatório é uma reflexão profunda e crítica acerca da Prática de Ensino 

Supervisionada realizada ao longo do ano letivo 2018/19, num contexto de estágio, sendo 

esta a última etapa do meu percurso académico e formação enquanto docente. 

Esta etapa da Prática de Ensino Supervisionada, é o culminar de um processo de 

formação que durou 5 anos, terminando com a realização do estágio curricular na Escola 

Secundária Morgado de Mateus, com a supervisão e orientação do professor Carlos Pires.  

Este documento apresenta-se como uma reflexão, onde serão descritas todas as 

expetativas e dificuldades durante o estágio, as atividade desenvolvidas, o que fiz para 

ultrapassar as dificuldades e para solucionar problemas encontrados, e também, as 

conclusões retiradas após o término da Prática de Ensino Supervisionada. 

Neste sentido, o Estágio Pedagógico é a última e a mais importante etapa, pois temos a 

oportunidade de colocar em prática todos os conhecimentos teóricos e práticos que fomos 

adquirindo durante todas as etapas do nosso processo de formação. Essa oportunidade 

acontece já num contexto escolar real, sendo a melhor maneira de nos preparar para a 

carreira de docência. Segundo Oliveira e Cunha (2006 e citado por Filho, 2010), entendem o 

Estágio Pedagógico como uma oportunidade singular do discente adquirir experiência 

profissional, que será de extrema relevância para a entrada no mercado de trabalho. 

Já Matos (2014), caracteriza o Estágio Pedagógico como uma oportunidade para que o 

estudante se possa integrar, como estudante estagiário, num contexto profissional e escolar 

real. Isto permite ao estagiário desenvolver competências relativas à profissão, permitindo 

que este desenvolva uma atitude crítica e reflexiva, fundamentais para conseguir superar 

todos os obstáculos e constrangimentos que lhe serão colocados num futuro próximo. Nesta 

medida, a realização do Estágio Pedagógico é a melhor maneira de preparar os alunos 

estagiários para o que será o futuro da sua vida profissional. 

Assim, este relatório resumirá de uma forma reflexiva e crítica tudo o que se passou no 

ano de Estágio Pedagógico, descrevendo todas as dificuldades com que nos deparámos 

durante todo o ano, e as estratégias que foram utilizadas para as superar. O relatório irá 

ainda conter a descriminação de todos os sucessos e insucessos obtidos quer na adaptação 

ao meio e comunidade escolar, quer na gestão de conflitos e do processo de ensino-

aprendizagem. 
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Em suma, este documento irá conter todos os desafios que foram encontrados durante o 

Estágio Pedagógico e a descrição da forma como foram ultrapassados esses mesmos 

desafios, e que permitiu que fosse possível desenvolver competências importantes 

enquanto futuro docente. 
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1. ENQUADRAMENTOS/CONTEXTOS 

1.1. Enquadramento Pessoal 
 

Sempre fui uma pessoa bastante ativa durante toda a minha vida e a prática de atividade 

física era algo indispensável no meu quotidiano. Desde criança até ao dia de hoje sempre 

pratiquei desporto, quer a nível federado, quer como uma forma de lazer. Por isso, a 

atividade física sempre foi algo muito importante na minha vida. 

O meu gosto pela prática da atividade física surge em tenra idade nas brincadeiras da 

escola e, posteriormente, quando comecei a frequentar o futebol de uma forma federada. As 

aulas de Educação Física e a prática do futebol acompanharam sempre a minha vida e são 

duas áreas pelas quais sempre revelei um especial interesse. 

Assim sendo, quando fui para o secundário e tive a oportunidade de escolher a área 

profissional onde queria dar seguimento à minha formação académica, não tive dúvidas e 

ingressei no Curso Tecnológico de Desporto. Este curso permitiu que tivesse um alargado 

leque de experiências dentro da área da prática de atividade física e o contacto com 

crianças. Durante o curso tive a oportunidade de lecionar aulas de Educação Física a 

crianças do infantário e também treinar crianças nos escalões mais jovens do Amarante 

Futebol Clube. 

A partir do momento que comecei a entrar em contacto com as crianças e jovens, 

apercebi-me do enorme gosto que tinha pela área e o desejo de ser professor de Educação 

Física foi crescendo cada vez mais. 

Assim, continuei com a minha formação académica integrando o curso de Ciências do 

Desporto na Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro e, posteriormente, frequentado o 

Mestrado de Ensino de Educação Física nos Ensinos Básicos e Secundário, pois assim teria 

a minha oportunidade de fazer profissionalmente aquilo que desejo e ambiciono, ser 

professor de Educação Física. 

1.2. Enquadramento Institucional 

 

Após a conclusão do primeiro ano do Mestrado de Ensino de Educação Física nos 

Ensinos Básicos e Secundário, no segundo ano, é nos possibilitado a realização de um 

estágio pedagógico e curricular de modo a finalizar a nossa formação académica na área. 



18 

Sendo que, poderíamos escolher onde queríamos realizar o estágio, desde que a escola 

tivesse protocolo ou elaborasse um protocolo com a Universidade. 

Assim sendo, optamos por escolher a Escola Secundária Morgado de Mateus como 

primeira opção, tendo sido colocados nessa mesma escola com a orientação e supervisão 

do professor orientador Carlos Pires, docente nessa mesma escola. 

A escola localiza-se na cidade de Vila Real e conta com vários protocolos e parcerias 

para que possa efetuar o mais eficaz processo de ensino e aprendizagem a todos os seus 

alunos. 

Optei por esta instituição, pois recebi vários feedbacks positivos de colegas que também 

tinham efetuado o seu estágio na mesma instituição. A escola localizava-se perto do meu 

local de residência o que facilitava a minha deslocação e os encargos financeiros para 

efetuar essa mesma deslocação eram menores. Também optei por esta instituição porque a 

instituição já está habituada a receber professores estagiários e isso ia ajudar a que a nossa 

adaptação à escola fosse mais fácil. 

Outro fator que foi preponderante na escolha pela instituição foi o facto de esta estar 

equipada com todas as infra-estruturas, materiais e equipamentos que possibilitem uma boa 

lecionação das aulas de Educação Física, de modo a pôr em prática todos os 

conhecimentos obtidos na Universidade no ano transato. 

A escola possuiu um pavilhão Gimnodesportivo com capacidade para abranger até 3 

turmas. Está equipado com tabelas de basquetebol e balizas, tendo condições para a 

lecionação de qualquer modalidade desportiva (voleibol, basquetebol, andebol, futsal, 

korfball, badminton, ginástica, etc.). A escola possui ainda dois espaços exteriores onde é 

possível lecionar várias modalidades desportivas (atletismo, rugby, basquetebol, futebol, 

etc).   

Assim, considerando todos os fatores, esta instituição apresentava todas as condições 

favoráveis para que fosse possível a realização do estágio pedagógico de uma forma 

tranquila, confortável e correta. 

1.3. Departamento de Educação Física 
 

O departamento de Educação Física da escola era um departamento muito bem 

organizado e muito profissional, que representava de forma exemplar a disciplina de 

Educação Física. Todos os professores do grupo planificavam e lecionavam as suas aulas 
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tendo por base o Programa Nacional de Educação Física (PNEF), respeitando as suas 

indicações para os diferentes níveis de aprendizagem (introdutório, elementar e avançado). 

O grupo possuiu ainda documentos orientadores para cada unidade didática e de acordo 

com o ano letivo, de modo a criar metas de aprendizagem e a garantir a evolução gradual 

de todos os alunos.  

De modo a garantir uma boa organização, o grupo possuía ainda documentos onde se 

enquadrava o plano anual de atividades, os critérios de avaliação e o roulement dos 

espaços, onde ficava definido em que espaço e que modalidade cada professor teria que 

lecionar durante todo o ano letivo. 

Desde o primeiro dia que fomos bem recebidos por todos os professores que compõem o 

grupo de Educação Física. Sempre se mostraram atenciosos e sempre tentaram integrar os 

estagiários da melhor forma possível, de modo a que nos sentíssemos confortáveis. 

O grupo sempre nos integrou em todas as atividades e pediu a nossa opinião, o que nos 

fez sentir como parte integrante de todas as atividades e possibilitou que pudéssemos 

experienciar diferentes situações e contextos que fazem parte da docência. Estas situações 

sempre foram importantes para que nos pudéssemos desenvolver e tornar melhores 

profissionais.  

1.4. Expetativas em Relação às Turmas e Alunos 

 

Aquando do início do estágio pedagógico, havia uma certa ansiedade para conhecer os 

alunos e as turmas a quem nós iríamos lecionar as nossas aulas de Educação Física. Isto, 

porque é importante que se possa estabelecer uma boa relação entre o docente e os 

discentes, de modo a que todos os alunos se sintam motivados para a realização das aulas 

e para que durante as mesmas haja um clima positivo e favorável à sua realização e 

lecionação. 

Assim sendo, o professor orientador realizou uma reunião onde caracterizou as turmas a 

quem iríamos lecionar as aulas, transmitindo-nos todas as informações pertinentes, 

importantes e necessárias para um melhor conhecimento acerca das turmas. 

O professor orientador caracterizou as turmas, sendo elas as turmas 10ºA, 10ºB e 11ºA. 

Todas elas estavam inseridas num Curso Científico Tecnológico e o professor orientador 

tinha um melhor conhecimento acerca da turma do 11ºA, pois já tinha lecionado a essa 

mesma turma no ano transato. Esta turma foi caracterizada como uma turma empenhada, 

mas bastante heterogénea e composta por alunos com comportamentos desviantes. 
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As turmas de 10º ano, apesar da pouca informação e conhecimento acerca das mesmas, 

foram caracterizadas como turmas compostas por um elevado número de discentes e que 

provavelmente eram turmas bastante heterogéneas. 

Nesta reunião, foi também transmitida a informação de quem iria lecionar as aulas, sendo 

que em cada período cada elemento do núcleo de estágio teria que lecionar a uma das 

turmas. No 1º Período teria a turma do 10ºA, no 2º Período a turma do 11ºA e no 3º Período 

a turma do 10ºB. Esta situação faria com que todos os períodos tivéssemos que nos adaptar 

novamente a cada turma e arranjar novas estratégias e novos métodos para a lecionação 

das aulas, uma vez que todas as turmas eram bastantes heterogéneas e iam exigir 

constantemente novas atitudes e diferentes estilos de liderança. 

Após esta reunião e, antes sequer de termos algum contato com os alunos, as 

expetativas pessoais eram altas e positivas, mas sabíamos que ia ser difícil lecionar e 

controlar turmas compostas por um elevado número de discentes e, à partida, sabíamos que 

poderíamos ter algumas dificuldades em motivar os alunos para a prática das aulas, 

especialmente do 11º ano, visto que a disciplina não contava para a média final dos alunos. 

Contudo, era expectado que os alunos, por estarem inseridos num curso científico, fossem, 

globalmente, alunos empenhados e bem-comportados, sendo que o nosso grande objetivo, 

e a nossa maior expetativa, era contribuir para o desenvolvimento cognitivo, social e 

psicomotor dos alunos, criando sempre um clima positivo nas aulas. 

Ainda antes de darmos início ao processo de lecionação, foi elaborado um estudo de 

turma relativo à turma do 10ºA, onde o objetivo era reunir informação pertinente acerca da 

turma (composição da turma, sexo, hábitos de atividade física, historial na disciplina de 

Educação Física, doenças, etc.) que permitissem planificar e adaptar as aulas às 

necessidades específicas da turma e dos alunos, de modo a aumentar o processo de 

desenvolvimento e aprendizagem dos mesmos. “Reconhecer que gostaríamos de ensinar 

de acordo com as prioridades de desenvolvimento dos nossos alunos, coloca-nos a 

necessidade de saber quais são essas prioridades, de as definir e de as perseguir enquanto 

objetivos de aprendizagem, a concretizar nas nossas aulas.” (Carvalho, 1994). 

Após o primeiro contacto com os alunos conseguimos percecionar a realidade que íamos 

encontrar durante o ano letivo e que a expetativa criada não era condizente com a realidade. 

Isto porque devido às suas debilidades físicas e fraca aptidão para as modalidades, os 

alunos demonstravam algum desinteresse, pouca motivação e alguns comportamentos 

desviantes. 
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2. DESENVOLVIMENTO E TAREFAS DE ESTÁGIO 

2.1. Organização e Gestão do Processo de Ensino-

Aprendizagem 
 

Desde a primeira reunião com o professor orientador, todos os estagiários que 

compunham o Núcleo de Estágio, tiveram conhecimento de como seria a organização para 

a lecionação das aulas a cada uma das turmas. Essa organização consistia num sistema de 

rotatividade, que promovia que cada um dos elementos do Núcleo de Estágio lecionasse 

durante um período completo, aulas a cada uma das 3 diferentes turmas que estavam ao 

encargo do professor orientador. 

Essa rotatividade foi importante no nosso desenvolvimento enquanto docentes pois 

permitiu passar por várias experiências e dessa forma enriquecer a nossa formação 

enquanto docentes. 

Um aspeto que foi fundamental para o sucesso do processo ensino-aprendizagem foi as 

infra estruturas e materiais disponibilizados pela escola. Isto porque a escola estava 

apetrechada de todos os materiais e equipamentos necessários para a lecionação das aulas 

e para a transmissão de todos os conteúdos necessários para que o processo de ensino-

aprendizagem tivesse sucesso. Além disso, sempre houve uma boa comunicação entre 

todos os professores que compunham o grupo de Educação Física, e os professores 

sempre ajudaram e sempre se disponibilizaram a ceder espaços e/ou materiais que fossem 

importantes e imprescindíveis para que pudéssemos lecionar as nossas aulas da melhor 

forma possível. 

Outro aspeto que foi fundamental para o processo de ensino-aprendizagem foi a 

elaboração de documentos que eram uma ferramenta importante para a organização e 

gestão do processo de ensino-aprendizagem. Plano de atividades anual, unidades didáticas, 

grelhas de estruturação de conteúdos, planos de aula, fichas de observação, balanços e 

reflexões de aula e atividades, registos de presenças, testes de avaliação teóricos, 

documentos de apoio e fichas de avaliação, foram alguns dos documentos elaborados 

durante todo o ano letivo e importantes no processo de ensino-aprendizagem. 

Além de tudo o que já foi mencionado anteriormente, tínhamos que ir de segunda a sexta 

para a escola, pois todos os dias tínhamos tarefas a realizar. Fosse para lecionar, observar 

aulas ou para a realização de reuniões com o professor orientador. Além das tarefas 

mencionadas anteriormente, também tínhamos a responsabilidade de organizar e participar 
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em algumas atividades escolares (Taça Morgado e Morgadinha, Caça ao Tesouro, Basket 

3x3, Corta Mato, Mega Sprint e Caminhada) e, ainda, liderar a equipa de desporto escolar 

de Juvenis Masculino na modalidade de futsal. 

Todo o planeamento e conceção do processo de ensino-aprendizagem foi sempre 

efetuado segundo diretrizes do professor orientador, sendo que este sempre deu liberdade e 

autonomia para que pudéssemos planear e lecionar as nossas aulas, utilizando as 

estratégias que considerássemos mais corretas para o sucesso do processo. 

Além do mencionado anteriormente, a conceção e planeamento do processo de ensino-

aprendizagem tinha por base promover o ensino centrado nas situações de jogo, situações 

de cooperação e recreação e, também, situações lúdicas que promovessem o gosto e 

diversão nas atividades. Apesar de o objetivo primordial ser o ensino de determinados 

gestos técnicos, penso que esse objetivo deveria ser repensado. Isto porque na minha 

opinião, é mais importante incutir nos alunos o gosto pela prática de atividade física, de 

modo a que os alunos transportem esse gosto para as suas vidas futuras e, assim possam 

ter uma vida saudável e ativa futuramente. 

Todo o processo de ensino-aprendizagem foi planeado tendo por base todos os 

conhecimentos e experiências obtidos durante a formação académica, sempre com a 

supervisão e autorização do professor orientador. Isto, derivado à minha inexperiência, foi 

importante, pois o professor orientador sempre incentivou a que fossemos autónomos mas, 

ao mesmo tempo, responsáveis e que reflectíssemos acerca da prática e do processo. Isto 

tendo sempre em conta a aptidão física dos alunos, adequando sempre as estratégias a 

essa mesma aptidão física dos alunos, e sem nunca esquecer a transmissão de feedbacks e 

incentivos que são importantíssimos no sucesso do processo de ensino-aprendizagem. 

2.2. Tarefas de Estágio 

 

Antes sequer do início do Estágio Pedagógico foi feita uma reunião na Universidade de 

Trás-os-Montes e Alto Douro na qual deveriam estar presentes todos os estagiários e os 

respetivos professores orientadores. Reunião essa que foi liderada pela Professora Doutora 

Ágata Aranha onde foram divulgadas todas as funções e deveres de cada uma das partes e, 

onde foram esclarecidas todas as tarefas que cada estagiário tinha que elaborar e 

desempenhar ao longo do Estágio Pedagógico. 

Essas tarefas, além de serem fundamentais para guiar os estagiários durante todo o 

Estágio Pedagógico, também estão descritas e mencionadas num documento orientador – 
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“Supervisão Pedagógica em Educação Física e Desporto: Parâmetros e Critérios de 

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

De seguida serão descritas todas as tarefas que teriam que ser desenvolvidas e 

avaliadas durante o Estágio Pedagógico: Tarefas de Ensino-Aprendizagem (Unidades 

Didáticas), Planos de Aula; Prática do Ensino Supervisionada e tudo o que lhe concerne, 

Tarefas de Relação Escola-Meio e Dossier Individual. 

Todas as tarefas descritas no documento são elaboradas para que os estagiários possam 

preparar a sua intervenção de modo a transmitir os seus conhecimentos de forma 

organizada, estruturada e sistematizada de todas as estratégias e conteúdos aos alunos. 

Essas tarefas também promovem uma reflexão dessas mesmas estratégias para que se 

possa compreender se essas estratégias são adequadas para a turma e alunos em questão 

ou, se pelo contrário, essas estratégias não estão adequadas e precisam de ser alteradas e 

modificadas, de modo a que o processo de ensino-aprendizagem seja o mais eficaz 

possível, promovendo melhorias motoras, inteletuais e/ou sociais. 

“O processo de ensino-aprendizagem não deve referir-se apenas à mera transmissão de 

conteúdos, mas sim contribuir de forma efetiva para a ação educativa, a qual deve ser 

organizada, participada, coerente e consciente, o que a torna intencional.” (Aranha, 2005, p. 

4). 

Todas as tarefas mencionadas no documento são importantes pois ajudam-nos a que 

sejamos melhores docentes e, além de ser uma ferramenta que nos guia durante todo o 

processo de Estágio Pedagógico, ajuda-nos a refletir sobre a prática e a ter uma maior 

consciencialização acerca da mesma. 

 

2.3. Planeamento Anual 
 

O planeamento revela-se uma importante tarefa que cada docente deve fazer, de forma a 

definir objetivos criteriosos e rigorosos no processo de ensino-aprendizagem. Segundo 

Lopes, R. (2016), para desenvolver a função didática, o professor é responsável pelo 

planeamento, organização, direção e avaliação das atividades que compõem o processo de 

ensino-aprendizagem. 

Este planeamento anual deve ser um dos primeiros passos do processo de ensino de 

modo a que todos os objetivos didáticos sejam antecipadamente definidos, tendo em conta 

o contexto escolar e as turmas. Bento (2003, p.15), defende que a construção de um plano 



24 

anual constitui o primeiro passo do planeamento e preparação do ensino e traduz, 

sobretudo, uma compreensão e domínio aprofundado dos objetivos de desenvolvimento da 

personalidade, bem como reflexões e noções acerca da organização correspondente do 

ensino no decurso do ano letivo. 

A execução de um planeamento anual revela-se muito complexo pois o docente, 

aquando da sua elaboração, tem que ter em consideração todos os fatores que integram o 

processo de ensino-aprendizagem. Tais como, espaço, material, modalidades a lecionar, 

atividades a ser desenvolvidas, objetivos finais, turmas e alunos. Todo este planeamento, 

tendo em conta todos os fatores enumerados anteriormente, é importante pois permite uma 

melhor organização do processo de ensino-aprendizagem. 

Já Bento (1999), corrobora o descrito anteriormente, entendendo que “a planificação do 

processo educativo é extremamente complexa, pluridimensional e multiforme, dependendo 

de condições diversas, relativamente aos meios envolventes em todo o processo de ensino”. 

Assim, foi elaborado o Planeamento Anual de Atividades o que permitiu organizar de uma 

forma mais genérica todas as atividades a desenvolver durante todo o ano letivo. Organizar 

e planificar todas as modalidades a lecionar em cada um dos três períodos, todas as 

atividades que iam ser realizadas durante o ano e quais as turmas a que iríamos lecionar 

durante o ano. Foi ainda feito um Roulement, pelos professores do grupo de Educação 

Física, que compreendia todos os espaços que teríamos disponíveis para a lecionação das 

nossas aulas durante todo o ano letivo. 

Esse Planeamento Anual foi elaborado sempre com a ajuda do professor orientador pois 

ele transmitia-nos as informações para esse planeamento, ou seja, modalidades a lecionar, 

turma a que iríamos lecionar, datas das atividades que iam ser desenvolvidas e também 

datas dos testes teóricos para cada uma das turmas. 

O Planeamento Anual surge como uma forma de organizar todo o ano letivo de uma 

forma mais geral, sendo que depois este planeamento também é composto por documentos 

que, sendo eles já mais específicos, ajudam a enriquecer esse mesmo planeamento, 

permitindo definir objetivos e estratégias para atingir esses mesmos objetivos. Segundo 

Aranha (2004), “a definição de objetivos está na base da ação educativa, ou seja, de toda a 

atividade pedagógica. Sem eles não se pode avaliar, corrigir, orientar, nem controlar o 

processo de ensino-aprendizagem”.  

Alguns dos documentos são as Unidades Didáticas, os Planos de Aula, os Balanços de 

Aula, as Fichas de Observação e as Avaliações teóricas e práticas. Esses documentos além 

de enriquecerem o Planeamento Anual de Atividades, são também fundamentais para 
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planificar e refletir acerca da prática e das estratégias que serão aplicadas ou que já foram 

aplicadas, tornando o processo de ensino-aprendizagem mais eficaz e tornando-nos 

melhores docentes. 

2.4. Estudo de Turma 

 

Após a realização do Planeamento Anual de Atividades e após ter conhecimento acerca 

de qual das turmas iria lecionar durante o 1º Período do ano letivo, foi solicitado pelo 

professor orientador a execução de um Estudo de Turma, sendo que a elaboração deste 

estudo era uma das tarefas obrigatórias a serem realizadas durante o Estágio Pedagógico. 

O Estudo de Turma tinha como objetivo principal dotar o docente de conhecimentos 

gerais e individualizados acerca da turma. É também uma ferramenta utilizada para obter 

informações importantes acerca da turma e dos alunos, de modo a que o docente possa 

planear e adaptar as suas aulas e estratégias para que as aulas possam ir ao encontro das 

necessidades dos alunos e sejam adaptadas aos mesmos. 

Aranha (2004), afirma que “a planificação é individualizada, sendo sempre o seu ponto de 

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

temos que caracterizá-la, pois o êxito da nossa planificação/realização baseia-se no 

conhecimento destes aspetos: escola, meio e turma.” Este é um aspeto importante, pois o 

estudo de turma dota-nos de informação e conhecimento acerca da turma e dos alunos, 

mas é importante contextualizarmos essas informações com a escola e com o meio para 

que seja possível potenciar o processo de ensino-aprendizagem. 

O estudo de turma permite ao docente recolher informações e dados que sejam 

considerados pertinentes e relevantes para a organização e planeamento do processo de 

ensino. Assim sendo, para a realização do estudo de turma e como forma de recolher a 

informação e os dados acerca da turma e dos alunos, foi solicitado aos alunos o 

preenchimento de um questionário. O questionário foi elaborado pelos estagiários com a 

supervisão do professor orientador. 

O questionário tinha bastantes perguntas pessoais, sendo que para a elaboração do 

estudo de turma só foram utilizadas para tratamento de dados, as questões que eram 

consideradas como importantes para a organização e planificação do processo de ensino. 

Todas as questões de foro pessoal, que eram consideradas como não sendo pertinentes, 

nem importantes para o processo de ensino, eram descartadas do Estudo de Turma. 
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Contudo, foram colocadas no questionário pois o professor orientador gostava de ter essa 

informação de modo a ter um melhor conhecimento pessoal acerca dos alunos. 

Assim sendo, os dados e as informações que foram mais relevantes para a realização do 

estudo de turma, tendo em conta o planeamento e preparação do processo de ensino, foram 

os hábitos de saúde, rotina diária, nutrição, disciplina de educação física e o historial de 

atividade física e condição física em que se encontra cada aluno. Estes parâmetros são 

fundamentais pois o docente consegue planificar e adaptar as suas aulas à turma e permite 

que o docente tenha um conhecimento acerca das motivações dos alunos para com a 

disciplina e, assim tentar aumentar essa motivação. 

Estes parâmetros, enumerados anteriormente, permitem ao professor estar preparado 

para a ocorrência de certas situações e saber agir perante essas mesmas ocorrências. 

Permitem ainda que o docente planeie estratégias que considere mais indicadas para que 

todos os alunos possam ter sucesso nas atividades, não comprometendo o processo de 

ensino-aprendizagem e mantendo todos os alunos motivados para a prática da atividade 

física. 

Após o tratamento dos dados considerados como pertinentes e fundamentais para a 

planificação do processo de ensino, obtemos uma informação mais concreta acerca da 

turma e dos alunos que a compõem, podendo planear as aulas de modo a que se adeqúem 

à turma e às suas necessidades. 

O estudo de turma também permite obter informações mais individualizadas acerca dos 

alunos, mas é muito complicado para um docente conseguir planear uma aula que sirva as 

necessidades e as especificidades individuais de cada aluno que compõem a turma. Isso, 

por exemplo, na turma para a qual foi elaborado este Estudo de Turma era impossível de 

concretizar devido à grande discrepância e ao elevado número de alunos que compunham a 

turma. E, sendo assim, o processo de ensino foi sempre orientado para as necessidades 

mais gerais da turma. 

Concluindo, o Estudo de Turma é uma forma que o docente tem de conhecer melhor não 

só as características mais gerais da turma, mas também as características mais individuais 

de cada aluno, tentando adotar estratégias que beneficiem e potenciem o processo de 

ensino-aprendizagem. 
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2.5. Unidades Didáticas 

 

As Unidades Didáticas foram também um documento elaborado para cada uma das 

modalidades que iriam ser lecionadas, sendo que é um documento que é elaborado com o 

objetivo de ajudar na organização e planeamento de determinada modalidade, em 

concordância com o estudo de turma, de modo a que os objetivos do processo de ensino-

aprendizagem sejam atingidos. Bossle (2002), afirma que a unidade didática é “uma 

construção orientadora da ação docente, que organiza e dá direção e coerência aos 

objetivos a que se propõe”. 

A Unidade Didática deve sempre ser um documento de auxílio para o docente, pois deve 

conter todas as informações que se possam revelar importantes para a eficácia do processo 

de ensino-aprendizagem, tais como: critérios de avaliação, funções didáticas, componentes 

críticas, gestos técnicos e os objetivos gerais e específicos para a turma, tendo sempre em 

conta as metas de aprendizagem para cada modalidade. 

A realização de cada Unidade Didática era feita sempre com a supervisão do professor 

orientador, e era elaborada tendo por base o Programa Nacional de Educação Física. Nela 

deviam estar contidos todos os objetivos para cada modalidade, os conteúdos a ser 

lecionados e, ainda, as estratégias a adotar. A Unidade Didática tem como objetivo planificar 

determinada modalidade, consoante o número de aulas a lecionar ao longo de um espaço 

de tempo, sempre de uma forma racional, lógica e metodológica, para que as aulas evoluam 

do simples para o complexo e, de acordo com a sua função didática. 

Bento, citado por Gonçalves (2013), refere que as Unidades Didáticas fazem parte do 

programa da disciplina e são bastante importantes, uma vez que apresentam de forma clara 

e distinta as etapas do processo de ensino-aprendizagem. É nesta ordem de ideias, que ao 

elaborar a Unidade Didática é também nela contida, uma Grelha de Estruturação de 

Conteúdos que ajuda a organizar todo o planeamento do processo educativo para 

determinada modalidade, ajudando a definir com melhor clareza os objetivos. 

Toda e qualquer Unidade Didática não deve ser encarada como rígida e inalterável, pois 

de acordo com o processo de ensino ou outras condicionantes, esta pode sofrer alterações 

e adaptações de modo a que seja possível potenciar o processo de ensino-aprendizagem 

para que os objetivos sejam atingidos. 

Segundo Aranha (2008), a Unidade Didática deve ser avaliada da através de 7 

parâmetros:  
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1º Parâmetro – Objetivos/Conteúdos: os objetivos e conteúdos a abordar são 

pertinentes, adequando ao nível de ensino e estão corretamente explicitados e 

fundamentados;  

2º Parâmetro – Avaliação Diagnóstica: prevê uma Avaliação Diagnóstica, apresentando 

o respetivo sistema de avaliação e ficha de registo, devidamente explicitado o seu conteúdo 

e 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: apresenta os respetivos sistemas de 

avaliação e fichas de registo devidamente explicitados 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.); 

6º Parâmetro – Análise Crítica e Reflexão Sobre os Resultados (Balanço Final): realiza 

um balanço da Unidade Didática 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 

detectados no decorrer da atividade; 

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. 

Todos estes parâmetros contidos na Unidade Didática são importantes para o docente, 

pois ajudam o docente a planificar e a organizar a unidade didática que irá lecionar, de uma 

forma correta, orientada, direcionada e eficaz para que haja uma concretização de todos os 

objetivos definidos para o processo educativo.  
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Segundo Aranha (2004), “a definição de objetivos está na base da ação educativa, ou 

seja, de toda a atividade pedagógica. Sem eles não se pode avaliar, corrigir, orientar, nem 

controlar o processo ensino-aprendizagem. Os objetivos permitem tomar decisões, definir 

estratégias e comportamentos”.  

Deste modo, e após uma explicação acerca da importância da realização de Unidades 

Didáticas, importa referir que ao longo do ano letivo foram realizadas quatro Unidades 

Didáticas. Duas no 1ºPeríodo (Condição Física e Atletismo), uma no 2ºPeríodo (Voleibol) e 

uma no 3ºPeríodo (Dança), sendo que apenas a Unidade Didática de Voleibol era 

direcionada para alunos do 11º ano de escolaridade, todas as outras eram direcionadas 

para alunos do 10º ano de escolaridade.  

Todas as unidades didáticas eram iniciadas com uma avaliação diagnóstica que era 

solicitada pelo professor orientador, e ajudavam a conhecer o nível geral e individual em que 

a turma e os alunos se encontravam, respectivamente, no que concerne à aptidão f ísica 

para cada modalidade. Essa avaliação diagnóstica apesar de eu não considerar 

fundamental, tem alguma relevância pois permite saber quais os alunos que têm mais 

aptidão física para a modalidade e, assim, utilizar os melhores alunos como um agente de 

ensino na lecionação dos gestos técnicos, pois os alunos têm mais facilidade em aprender 

através da demonstração. 

Após essa avaliação diagnóstica, se achasse que era necessário fazer alterações ou 

adaptações à Unidade Didática, essas alterações eram feitas, tendo sempre em conta a 

turma, as estratégias a aplicar, a função didática e os objetivos a atingir no processo de 

ensino-aprendizagem. Acabei por ter que fazer sempre adaptações às minhas Unidades 

Didáticas visto que em todos os períodos aconteciam alterações do espaço, condições 

climatéricas, materiais e complexidade de exercícios, que obrigavam a alterar as Unidades 

Didáticas. 

A Unidade Didática que mais alterações e adaptações sofreu foi a de Atletismo, pois 

devido às condições meteorológicas era necessário adaptar as aulas a espaços cobertos e 

que permitissem que os alunos tivessem condições de evoluir e aprender os gestos 

técnicos. Uma outra Unidade Didática que se revelou desafiadora para mim foi Dança, pois 

era uma modalidade que nunca tinha tido qualquer experiência de lecionação e não tinha 

grande prática. Contudo, foi uma Unidade Didática à qual me adaptei bem e com algumas 

alterações e aplicação de diferentes estratégias obtive sucesso e os alunos conseguiram 

atingir as metas de aprendizagem, mantendo-se sempre motivados. 
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As restantes Unidades Didáticas, devido a ter uma maior experiência nessas 

modalidades, acabaram por ser mais fáceis de lecionar, sendo que não foram necessárias 

muitas adaptações ou alterações. 

Por fim, e de forma a fechar as Unidades Didáticas, era feito um processo avaliativo da 

aptidão física dos alunos e um balanço da unidade didática. Era elaborada uma reflexão 

crítica de forma a perceber o que tinha corrido bem e o que tinha corrido menos bem, dando 

um significado concreto e encontrando respostas e motivos para esse facto. Perceber se os 

alunos tinham evoluído e se tinham atingido as metas de aprendizagem estabelecidas 

aquando da realização da Unidade Didática, também era um aspeto revelante e que exigia 

uma reflexão sempre que era encerrada cada Unidade Didática. 

2.6. Planos de Aula 

 

A elaboração do Plano de Aula é mais uma das tarefas imprescindíveis ao processo de 

Estágio Pedagógico, sendo um documento no qual o docente faz a planificação e a 

organização de cada sessão. Segundo Bento (1998), “a aula constitui o verdadeiro ponto 

fulcral do pensamento e da ação do professor.” Daí a importância da elaboração do Plano 

de Aula, pois serve de suporte ao docente. 

O Plano de Aula é o último passo no que diz respeito ao processo de planificação, e deve 

sempre estar de acordo com o que foi planeado e organizado na Unidade Didática de modo 

a que não existam convergências. O Plano de Aula deve seguir uma sequência lógica e 

racional, de acordo com o estabelecido na Unidade Didática, de modo a que sejam atingidos 

os objetivos pré-estabelecidos na Unidade Didática. 

Aranha (2004), diz ainda que “cada aula deve ser previamente planeada, de acordo com 

as aulas antecedentes e dando continuidade às que se seguem. A este plano chama-se 

Plano de Aula”. Esta frase corrobora tudo o que foi dito anteriormente, sendo que o Plano de 

Aula é essencial no processo de ensino-aprendizagem, pois contempla todas as estratégias 

que o docente considera como necessárias para que sejam atingidos os objetivos 

pretendidos para cada sessão. 

O objetivo principal do Plano de Aula é suportar, guiar e orientar o docente na lecionação 

de cada sessão, descrevendo todos os exercícios e atividades que serão realizados na 

sessão de modo a que os objetivos estabelecidos sejam atingidos e para que os alunos 

consigam evoluir na prática e na aprendizagem de cada conteúdo. 

O Plano de Aula não deve ser considerado como um documento rígido e inflexível, pois 

este está sempre sujeito a alterações e adaptações. Isto porque o Plano de Aula ajuda o 

docente a prever o que será realizado em cada sessão, contudo no momento da lecionação 
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podem haver vários fatores que possam levar a uma adaptação ou alteração do Plano de 

Aula, tais como: espaço, nº de alunos, formação de grupos, materiais disponíveis e certos 

imprevistos. Gomes (2014), afirmava que o Plano de Aula não deve ser utilizado de forma 

inflexível e rígida, mas sim flexível e adaptável às exigências do contexto, assegurando a 

eficácia das aulas. 

Apesar de o Plano de Aula conter todas as atividades, informações e exercícios que 

queremos realizar e aplicar nas aulas, por vezes acontecem imprevistos e o docente tem de 

ter a capacidade de se adaptar e, assim, efetuar alterações ao seu plano inicial de modo a 

que seja possível atingir os objetivos da aula e melhorar o processo de ensino-

aprendizagem. 

Assim, durante todo o ano letivo foram lecionadas 74 aulas, tendo realizado 37 planos de 

aula, distribuídos pelos três períodos do ano letivo e pelas modalidades de Condição Física, 

Atletismo, Voleibol e Dança. 

Todos os planos apresentavam a mesma estrutura. A primeira parte do plano continha o 

número da aula, o local, o espaço, o professor, o nº de alunos, a data, o tempo horário da 

aula e os materiais. Ainda nesta primeira parte eram descriminados o objetivo específico da 

aula, os conteúdos e a função didática da mesma, que são de extrema importância na 

conceção de qualquer Plano de Aula. 

Uma segunda parte do plano continha os objetivos operacionais da aula, onde era 

descriminado a ação, o contexto e os critérios de êxito para cada objetivo operacional. 

Por fim, era feita uma descriminação mais detalhada de cada objetivo operacional e da 

sessão prática em si, onde era incluído a instrução, as estratégias, a organização e a 

ilustração/esquema. Continha ainda o tempo previsto para cada tarefa e para as transições 

entre exercícios. Era ainda feita uma descrição pormenorizada acerca do que era 

necessário fazer em cada objetivo operacional, onde era incluído as estratégias a 

desenvolver e as regras e condicionantes de cada exercício. Nesta última parte, era também 

incluído o retorno à calma e a instrução onde era efetuada a ponte para a próxima aula, de 

modo a dar continuidade ao processo de ensino, e algum questionamento acerca da aula 

aos alunos. 

Todos os Planos de Aula eram elaborados tendo como base o objetivo específico 

enunciado.  

Importa também referir que após a lecionação de cada aula, era elaborado um Balanço 

do Plano de Aula, onde o objetivo principal era refletir acerca das práticas e das estratégias 

aplicadas durante a sessão, de modo a perceber o que correu bem e o que poderia ter 

corrido melhor e as causas que levaram ao sucesso ou insucesso das tarefas. Aranha 

(2004), afirma que após terminar a aula deve-se fazer: a) um balanço da atividade; b) 

identificar-se todas as causas de (in)sucesso, das estratégias e das metodologias adotadas; 
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e c) proceder-se a uma análise crítica e reflexão sobre os resultados, na qual se identificam 

as estratégias a manter e as que se devem alterar, apresentando estratégias de 

aperfeiçoamento e sugestões que permitam reajustar o próximo episódio do processo 

ensino-aprendizagem. 

Concluo assim que o Plano de Aula e o Balanço da Aula são documentos muito 

importantes para o docente, pois ajudam a sustentar e a refletir, respetivamente, acerca da 

prática. Contudo, o docente não se deve restringir apenas ao Plano de Aula e deve-se 

adaptar aos diferentes contextos e situações que lhe são colocadas, pois situações 

inesperadas podem ocorrer a qualquer altura, e o docente deve ter a capacidade de adaptar 

a sua aula de modo a não comprometer o processo de ensino-aprendizagem dos alunos. 

 

2.7. Prática de Ensino Supervisionada (PES) 

 

Segundo Sá-Chaves, (2002); Vieira, (2006); Alarcão & Roldão, (2008), a Prática de 

Ensino Supervisionada implica interagir, informar, questionar, sugerir, avaliar 

construtivamente, desenvolver competências, escutar e compreender. 

Assim sendo, a Prática de Ensino Supervisionada surge como algo muito importante 

durante a nossa formação académica e de modo a concluir essa mesma formação como 

docentes, pois existe uma partilha constante de experiências entre o aluno estagiário e o 

supervisor que vai permitir o desenvolvimento das competências do aluno estagiário, bem 

como definir a sua forma de atuar e lecionar enquanto docente da disciplina de Educação 

Física. 

De acordo com 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 ter sucessos nas suas práticas”. Esta 

frase corrobora o que foi dito anteriormente, explicitando a importância do supervisor no 

desenvolvimento do supervisionado. 

Neste sentido, é enriquecedor que também o supervisionado possa realizar observações 

do professor supervisor. Isto porque através das observações o supervisionado consegue 

percecionar várias abordagens, várias estratégias, tipos de organizações, diferentes estilos 

de ensino e, principalmente, aprende novas formas de pedagogia. 

Essas observações ao professor supervisor aconteceram durante todo o ano do Estágio 

Pedagógico, pois o professor supervisor intervinha várias vezes no processo de lecionação 

dos seus alunos estagiários. Foi ainda observado, ao longo de todo o ano letivo, a 

lecionação das aulas dos meus colegas que faziam parte do meu núcleo de estágio. 
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Também essas observações foram fundamentais pois observei vários estilos de ensino, 

métodos de ensino e diferentes abordagens no processo de ensino-aprendizagem, 

pedagogia e processo didático.  

Contudo, o facto de passar pela prática e lecionar as aulas com a supervisão do 

professor supervisor (Professor Carlos Pires) acabou por se revelar como fundamental pois 

o professor supervisor, devido à sua maior experiência e conhecimentos, sempre informou 

os erros que eram cometidos e o que deveria ser feito para que esses erros não se 

repetissem futuramente. 

Outro aspeto fundamental, foi o facto do professor supervisor sempre fomentar uma 

reflexão e uma meditação que permitia refletir sobre as aulas, se as estratégias, métodos e 

abordagens teriam sido os mais corretos ou, pelo contrário, menos apropriados ao contexto 

e circunstâncias. Este aspeto faz com que seja possível desenvolver um espírito crítico 

fundamental para o sucesso no processo de ensino-aprendizagem. A reflexão fornece 

oportunidades para voltar atrás e rever acontecimentos e práticas (Serrazina, 1998). 

Deste modo, é necessário que haja uma constante comunicação, reflexão e partilha entre 

o supervisor e o supervisionado, e que seja criada uma relação positiva entre ambos. Desta 

forma, Alarcão e Tavares (1987), acreditam que para o processo da supervisão se 

desenvolver nas melhores condições é indispensável criar um clima que seja benéfico, de 

entreajuda, recíproco, espontâneo, autêntico, cordial e empático entre o supervisor e o 

docente, e naturalmente, este processo conduzirá à maximização das capacidades, não só 

como pessoa mas também como profissional. 

Deste modo, o professor supervisor sempre nos colocou confortáveis e sempre houve 

uma boa relação entre supervisor e supervisionados. O professor supervisor sempre foi 

exigente e rigoroso, mas sempre se demonstrou preocupado para que nós nos sentíssemos 

bem. Fomentou em nós, alunos estagiários, a capacidade de reflexão crítica e tornou-nos 

melhores profissionais. 

Durante todo o ano letivo foram sempre realizadas inúmeras observações, quer pelos 

colegas que compunham o núcleo de estágio entre si, quer pelo professor orientador e 

supervisor. O facto de sermos observados, fazia-nos sentir ansiosos e sabíamos que 

estávamos sempre a ser avaliados, contudo isso foi importante porque sempre nos motivou 

a dar o nosso melhor e, apesar dos erros, fez-nos evoluir e tornar melhores profissionais. 

Além disso, foram elaboradas durante todo o ano letivo auto observações, que fomentavam 

uma reflexão crítica e o desenvolvimento de um espírito crítico. 

Sendo assim, as nossas reflexões e observações centram-se muito nos dez parâmetros 

que uma aula deve seguir, segundo Aranha (2008):  

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 
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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; 

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-afectividade) 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); 
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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. 
Com base nos dez parâmetros anteriores, eram efetuadas as observações e as reflexões 

acerca das práticas do professor orientador e dos elementos que compunham o núcleo de 

estágio, e também, as nossas auto-observações e reflexões após cada aula. 

Apesar da importância de tudo o que foi referido anteriormente, nem sempre houve 

concordância entre as ideias do professor orientador/supervisor e as minhas. Isto porque 

apesar da maior experiência e conhecimentos do professor orientador, nem sempre 

concordei com as suas ideias e tentei sempre, de forma correta e fomentada, expor as 

minhas ideias e as minhas estratégias para aplicar essas mesmas ideias. O professor 

orientador, sempre foi apologista da partilha de ideias e gostava que apresentássemos 

ideias diferentes para que também ele pudesse aprender connosco. 

Por exemplo, relativamente às situações de aquecimento, apesar de eu ser a favor de 

aquecimentos com recurso a jogos lúdico-recreativos ou através de situações de 

aquecimento específico, o professor orientador preferia aquecimentos de mobilização 

articular em duas colunas. Eu, como achava que a utilização de outro tipo de aquecimentos 

poderia ser mais enriquecedor e motivador para os alunos, expus as minhas ideias e o 

professor supervisor aceitou a implementação dessas ideias. 

O professor supervisor concordou com os aquecimentos numa vertente mais específica, 

contudo não apreciou da mesma forma os aquecimentos com recurso a jogos lúdico-

recreativos. Isto revela, que todos somos pessoas diferentes e temos métodos e ideias 

diferentes, contudo podemos sempre aprender com os outros, basta estarmos sempre 

disponíveis para a partilha e para a absorção de conhecimentos. 

Assim sendo, fui evoluindo ao longo do Estágio Pedagógico devido a todas as 

experiências que fui vivenciando durante todo o ano letivo. Todas as observações, as ideias 

partilhadas, as reflexões e as práticas ajudaram a evoluir as minhas capacidades 

pedagógicas e a desenvolver as minhas competências metodológicas, sendo hoje uma 

melhor pessoa e melhor profissional. Para isso muito contribuiu o professor orientador e os 

meus colegas que compunham o núcleo de estágio. Ajudaram nas dificuldades e fizeram-

me perceber quais os erros que ia cometendo e o que deveria fazer para que não voltassem 

a acontecer. 
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Em suma, a Prática de Ensino Supervisionada é um momento muito importante e 

fundamental, de modo a completarmos a nossa formação académica. Possibilita colocar em 

prática todo o conhecimento obtido nos anos transatos da nossa formação, tendo alguém 

mais experiente e com um melhor conhecimento do processo de ensino-aprendizagem, a 

guiar-nos e a orientar-nos ao longo desta prática. 

2.8. Avaliação 

 

A avaliação sempre foi um momento de muita importância, quer para os alunos quer para 

os professores. Para os alunos porque é o momento de mostrarem todas as suas 

competências e criam-se algumas expetativas, e para o professor porque é um processo 

complexo no qual o professor quer ser justo com todos os alunos. 

Segundo Hadji (1994), “a avaliação é a operação pela qual se determina a congruência 

entre o desempenho e os objetivos”. Ainda Luckesi (2005), explica a avaliação como sendo 

“um meio capaz de situar o aluno no seu processo de aprendizagem, para que os 

professores consigam tomar deliberações acertadas tendo em conta o desenvolvimento dos 

mesmos”. Assim, a avaliação é um momento que permite recolher informações acerca do 

desempenho e desenvolvimento dos alunos, permitindo ao professor reformular as suas 

estratégias e métodos de ensino. Assim sendo, a avaliação pode também ser considerada 

como uma ferramenta pedagógica e fundamental no processo de ensino-aprendizagem.  

A avaliação era planeada aquando da execução de cada Unidade Didática e eram 

previamente definidos os conteúdos a avaliar, os critérios e as ponderações para cada um 

dos domínios (psicomotor, cognitivo e social). Para que o processo de avaliação fosse o 

mais acertado possível, Aranha (2004), defende que esta deve responder a 5 questões da 

didática: A quem? (objeto da avaliação); O quê? (parâmetros de avaliação); Como? (critérios 

de avaliação); Porquê? (coerência das opções tomadas); e Que resultados? (relação entre 

as opções tomadas e o resultado alcançado). Só assim é possível fazer uma avaliação justa 

e imparcial, dando um significado concreto à mesma, através de um processo de reflexão. 

Assim sendo, em todas as Unidades Didáticas era feita uma avaliação teórica e prática. A 

avaliação teórica era feita através da aplicação de um teste teórico, de questionamento 

durante todas as aulas e, caso os alunos apresentassem dispensa da aula, através da 

execução de um relatório das mesmas. Apesar de eu não concordar com a aplicação de 

testes teóricos, o professor orientador sempre defendeu a sua aplicação e daí fazerem parte 

do processo de avaliação teórico dos alunos. 



37 

Quanto à avaliação prática, esta era feita em três momentos distintos: Avaliação 

Diagnóstica, Avaliação Formativa e Avaliação Sumativa. A Avaliação Diagnóstica é feita 

aquando do início da lecionação de determinada Unidade Didática. A Avaliação Formativa é 

feita ao longo de toda a Unidade Didática e, por isso, é uma avaliação contínua. Por último, 

a Avaliação Sumativa é feita no final da Unidade Didática e transmite dados acerca da 

evolução e do nível de aprendizagem dos alunos. 

2.8.1.  Avaliação Diagnóstica  

A Avaliação Diagnóstica é a primeira etapa do processo de avaliação e, segundo Aranha 

(2004), deve ser feita antes sequer de se dar início ao processo de lecionação, devendo 

“avaliar-se a população alvo através de uma avaliação inicial que permite identificar o real 

nível dos alunos, constituindo um indicador fundamental para a definição de objetivos, 

estratégias, metodologias, etc. Esta avaliação tem um caráter marcadamente diagnóstico”. 

Esta frase elucida a importância da Avaliação Diagnóstica pois dá informações ao docente 

acerca do nível de desempenho da turma, sendo fundamental para a elaboração e 

adaptação de estratégias mais adequadas às necessidades da turma e dos alunos. 

Neste sentido, tínhamos que fazer uma avaliação diagnóstica de cada modalidade 

aquando do início da lecionação da mesma. Apesar de eu não concordar totalmente com 

este tipo de avaliação, o professor orientador defendia a sua execução e nós tínhamos que 

a fazer. Contudo, também é possível compreender que a aplicação da avaliação diagnóstica 

pode ser importante e vantajosa no processo de ensino-aprendizagem. 

Não concordo totalmente com a sua execução, pois a avaliação diagnóstica não 

influencia em nada o plano de estudos, nem a meta de ensino. O professor deve-se reger 

pelo cumprimento do Programa Nacional de Educação Física para o respetivo ano 

curricular, e por isso a execução de uma avaliação diagnóstica acaba por não influenciar o 

plano de estudos dos alunos. Além disso, a execução da avaliação diagnóstica vai gerar a 

perda de uma aula que poderia ser útil para a transmissão de novas aprendizagens, 

fundamentais para o processo de ensino-aprendizagem. 

Contudo, também é possível identificar um certo grau de importância na aplicação de 

uma avaliação diagnóstica, pois permite que o docente consiga obter conhecimentos e 

informações importantes acerca do nível geral da turma e dos seus alunos, enquanto 

indivíduos. Estas informações permitem ao professor adaptar as estratégias de ensino, 

definir de forma acertada quais os objetivos para a turma naquela Unidade Didática e, ainda, 

determinar quais as melhores metodologias a aplicar para que no final do processo de 

ensino-aprendizagem a turma consiga atingir, na sua globalidade, as metas de ensino. 
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2.8.2.  Avaliação Formativa  

A avaliação formativa ocorreu durante todas as sessões de cada Unidade Didática sendo 

que expressa os progressos e as dificuldades que vão acontecendo durante todo o processo 

de ensino-aprendizagem, possibilitando uma avaliação contínua desse mesmo processo. 

Segundo Aranha (2004), a avaliação formativa é realizada ao longo de todo o ano letivo, 

onde é possível avaliar três domínios: sócio-afetivo, psicomotor e cognitivo. 

O domínio sócio-afetivo avaliava as atitudes dos alunos, sendo elas o empenho, 

comportamento, assiduidade, pontualidade, participação, cooperação e as atitudes dos 

alunos com os colegas, professores e funcionários. Já o domínio psicomotor permitia avaliar 

o desempenho dos alunos nas aulas, de forma a observar a evolução dos mesmos no 

processo de ensino-aprendizagem. E, por último, o domínio cognitivo onde os alunos eram 

avaliados através do questionamento nas aulas acerca dos objetivos da aula, regras de 

jogos e critérios de êxito de gestos técnicos, sendo que era ainda aplicado um teste teórico 

em cada Unidade Didática. 

Apesar de eu não concordar com a aplicação de um teste teórico, o professor orientador 

sempre defendeu a sua aplicação e foi sempre aplicado o teste teórico. Não concordo com a 

aplicação do teste teórico pois este serve, essencialmente, para fazer uma avaliação 

cognitiva dos alunos, sendo que através de uma aula prática essa mesma avaliação 

também pode ser feita. Basta anotar se os alunos cumprem com as regras de determinado 

jogo, se executam os gestos técnicos solicitados e se cumprem/conhecem as posições de 

cada modalidade. Desta forma, ao aplicarmos um teste teórico em detrimento de executar a 

avaliação cognitiva durante as aulas práticas, perde-se uma aula prática para a aplicação do 

teste teórico quando se podia fazer o mesmo tipo de avaliação durante as aulas práticas.  

Esta avaliação é fundamental para que o docente consiga perceber se os alunos estão a 

atingir as metas de aprendizagem delineadas aquando da realização da Unidade Didática, 

e, se necessário, ajuda o docente a adaptar as suas estratégias e métodos de ensino para 

que os objetivos e as metas de aprendizagem sejam atingidos e os alunos tenham sucesso 

no processo de ensino-aprendizagem. 

É, assim, um processo de avaliação que ajuda o professor a orientar e a guiar o processo 

de ensino-aprendizagem de um modo específico, direcionado e correto, permitindo verificar 

se os alunos estão a atingir os objetivos previstos. 
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2.8.3. Avaliação Sumativa 

A avaliação sumativa acontece no fim de cada Unidade Didática e tem como objetivo não 

só classificar os alunos, mas também fornecer dados relativos ao nível de aprendizagem e 

de evolução dos alunos durante toda a Unidade Didática, demonstrando se os objetivos pré-

estabelecidos foram atingidos. De acordo com Ribeiro (1999), a avaliação sumativa 

pretende determinar o progresso realizado pelo aluno no final de uma unidade de 

aprendizagem, no sentido de aferir resultados já recolhidos por avaliações do tipo formativo 

e obter indicadores que permitam aperfeiçoar o processo de ensino. 

A avaliação sumativa incluía a avaliação teórica e prática, sendo que a avaliação prática 

era sempre realizada de acordo com a avaliação diagnóstica, para que fosse possível 

observar a evolução dos alunos, comparando o seu desempenho no início da modalidade 

(diagnóstica) e no fim da modalidade (sumativa). Assim, as fichas de registo e as grelhas de 

avaliação utilizadas na avaliação diagnóstica eram iguais às utilizadas na avaliação 

sumativa, sendo que além de fornecerem dados acerca da evolução dos alunos nas tarefas, 

também forneciam dados relativos ao sucesso/insucesso do processo de ensino-

aprendizagem. A avaliação teórica era feita através da implementação de um teste teórico. 

A avaliação sumativa acaba por compreender todas as outras avaliações, culminando 

numa classificação final na qual o aluno obtém uma classificação de 0 a 20. 

Como nunca tínhamos tido qualquer experiência na avaliação de alunos, o professor 

orientador deu-nos liberdade para avaliarmos os alunos, mas este orientou-nos sempre 

nesse processo, para que a avaliação fosse sempre a mais justa e correta possível. Com o 

decorrer do ano letivo, também comecei a desenvolver as minhas competências avaliativas 

e, assim, fui também melhorando e desenvolvendo o processo de avaliação. Neste sentido, 

e como a avaliação é uma das tarefas mais importantes do docente, esta experiência 

acabou por se revelar muito enriquecedora e útil para a minha formação enquanto 

profissional. 

2.9. Técnicas de intervenção pedagógica 
 

As técnicas de intervenção pedagógica, segundo Aranha (2004), são a “sistematização 

de um conjunto de comportamentos referentes à intervenção do professor, que condicionam 

a atividade do aluno.” (p. 31). Nesta medida, a intervenção pedagógica do docente deve 

estar estipulada para que esta o ajude a responder às necessidades, a cumprir os objetivos 
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do processo de ensino previamente estabelecidos e permita que todos os discentes possam 

evoluir e desenvolver as suas capacidades e aptidões físicas. 

Segundo Fiorini & Manzini (2018), e de modo a corroborar o que foi dito anteriormente, as 

técnicas de intervenção pedagógica surgem como uma “estratégia de ensino que é uma 

ação do professor em relação ao aluno, tendo como foco o ensino”. 

Assim sendo, as técnicas de intervenção pedagógica são um número considerável de 

destrezas que o docente deve dominar, estando ligadas a quatro dimensões determinantes: 

Instrução, Gestão, Clima e Disciplina (Siedentop, 1983). No entanto, Aranha (2005) indica 

que para o trabalho do docente ser considerado mais eficiente e para que obtenha mais 

sucesso no processo de ensino-aprendizagem, deve compreender todas as destrezas que 

compõem os quatro domínios, abrangendo e coordenando todos eles, e não somente cada 

um por si só. Ou seja, as quatro dimensões estão interrelacionadas e só coordenando as 

quatro dimensões é que é passível de obter sucesso no processo de ensino-aprendizagem. 

2.9.1. Instrução  

Passando agora a descriminar e a definir as dimensões mencionadas anteriormente, 

iremos começar pela Instrução. A Instrução, segundo Rosado e Mesquita (2009) é a 

capacidade de comunicar e apresenta-se como um fator determinante da eficácia do 

professor no ensino da educação física. A instrução permite ao professor comunicar com os 

seus alunos transmitindo as aprendizagens e a informação mais pertinente e essencial para 

o processo de ensino. Esta pode aparecer através da explicação, demonstração e feedback. 

No início do estágio esta dimensão da Instrução ainda não estava totalmente 

consolidada, pelo que tive algumas dificuldades na transmissão de informação e em 

conseguir captar a atenção de todos os alunos. Isto acontecia devido a não ter grande 

experiência na instrução e lecionação, transmitindo muita informação aos alunos, e 

resultando numa perca de foco e atenção. Com o decorrer das aulas, comecei a sentir-me 

mais à vontade e transmitia apenas o essencial para que a instrução fosse curta e objetiva. 

Para melhorar também a dimensão da Instrução, tentei criar um clima positivo utilizando 

algumas brincadeiras que serviam para manter os alunos atentos, e muitas vezes optei por 

utilizar a técnica de demonstração, quer sendo eu próprio a demonstrar quer utilizando os 

melhores alunos para agentes de ensino. Outro aspeto que se revelou fundamental e que fui 

melhorando durante o ano, foi o tom de voz e a maneira como me colocava e organizava os 

alunos para dar a instrução. Isto, porque era importante que fosse audível e visível a todos 

os alunos, tentando sempre evitar possíveis distrações para os alunos.  
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Ainda relativo a esta dimensão, uma estratégia que foi importante para aumentar o tempo 

de empenhamento motor dos alunos, foi o facto de fazer primeiro a organização dos alunos 

e só depois a instrução. Isto fazia com que a informação da instrução não contivesse a parte 

da organização, e assim era menos confuso e menos informação que os alunos tinham que 

absorver, tornando a instrução mais breve e específica. 

Outro aspeto fundamental desta dimensão é o feedback. Ao longo do ano tentei sempre 

dar feedbacks não só pedagógicos, mas também feedbacks que motivassem os alunos a 

dar o seu melhor e que contribuíssem para que se sentissem bem na prática. Assim sendo, 

foi importante o feedback pedagógico para que os alunos percebessem aquilo que estavam 

a fazer menos bem e quais os critérios de êxito que deveriam melhorar para terem sucesso 

em determinado gesto técnico. De forma a obterem uma melhor aprendizagem, também o 

feedback motivador foi utilizado várias vezes durante as aulas, pois permitia que os alunos 

se sentissem motivados nas aulas. 

2.9.2. Gestão  

Quanto à dimensão da Gestão, esta compreende um conjunto de procedimentos relativos 

à gestão de situações de aprendizagem, de organização, de transição e de comportamento 

dos alunos, com o intuito de rentabilizar ao máximo o tempo útil da aula (Aranha, 2004). Ou 

seja, este domínio compreende todos os fatores que o docente deve gerir de forma a 

maximizar o tempo útil da aula. 

Assim sendo, foi complicado para mim no início do estágio fazer uma correta gestão da 

aula, pois devido a ter pouca experiência, cometia alguns erros de controlo e organização da 

turma que faziam com que aula não tivesse uma maximização do tempo útil de aula. 

Contudo, com a experiência e com a prática, fui melhorando neste domínio e acabei por 

consolidar bastantes processos que facilitaram a gestão e organização da turma de forma a 

maximizar o tempo útil de aula e o tempo de empenhamento motor dos alunos. 

Outro aspeto relevante para promover uma boa gestão da aula, diz respeito à gestão do 

espaço, materiais e alunos. Para que as aulas possam ser maximizadas a nível do tempo 

útil e do tempo de empenhamento motor, o docente tem que ter a capacidade de gerir de 

forma correta, rápida e organizada os alunos nos respetivos espaços e, se necessário, com 

os respetivos materiais e/ou equipamentos. Neste aspeto, sempre tive alguma facilidade, 

por exemplo, na formação e organização de grupos o que permitia perder pouco tempo 

nessa formação, e assim, os alunos tinham mais tempo de empenhamento motor. 
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Um outro aspeto que se revelou fundamental e muito importante para uma boa gestão 

das aulas foi a criação de regras. Numa fase inicial do estágio apercebi-me que era 

necessário criar algumas regras para que a aula pudesse funcionar da forma pretendida, 

pois as turmas eram compostas por um grande número de alunos e se os mesmos não 

cumprissem com determinadas regras ia ser difícil maximizar o tempo útil das aulas. 

Segundo Rosado e Ferreira (2011), a criação de regras gerais para todas as turmas, regras 

direcionadas às especificidades das turmas e alunos, e regras derivadas das modalidades e 

exercícios, facilita o processo de ensino-aprendizagem e ajuda a manter um clima positivo. 

Assim sendo, algumas das regras que implementei de forma a maximizar o tempo útil das 

aulas foram, por exemplo, penalizar os alunos que chegavam atrasados às aulas, utilizar os 

alunos que estavam com dispensa para organizar materiais/equipamentos e pedir ajuda aos 

alunos na recolha de materiais aquando de cada transição durante as aulas. Estas regras 

foram sempre do agrado dos alunos, pois estes gostavam de se sentir úteis e parte 

integrante da aula.  

Outra situação que ajudou na gestão do tempo de aula, foi o facto de executar sempre a 

instrução após a organização dos alunos, pois assim os alunos estavam mais concentrados 

e o tempo de instrução era mais curto, maximizando o tempo de empenhamento motor. 

Uma regra implementada durante a instrução, era que os alunos não poderiam falar nem 

bater bolas para que a informação chegasse a todos rapidamente. 

2.9.3. Disciplina  

Relativamente à dimensão da Disciplina, esta diz respeito ao cumprimento das regras de 

bom funcionamento da aula e no comportamento que os discentes têm ao nível da aula, 

quer para com o docente, quer para com os funcionários e/ou colegas. Assim sendo, optei 

desde logo por transmitir todas as regras de bom funcionamento das aulas, precavendo os 

alunos para situações de indisciplina e informando os mesmos que situações de indisciplina 

não seriam toleradas nas aulas de Educação Física. 

Era importante que os alunos, apesar de alguns deles já terem passado pela experiência 

de ter professores estagiários, tivessem a perceção que, independentemente do professor, 

as faltas de indisciplina e comportamentos incorretos e fora da tarefa não seriam permitidos 

nas aulas. E assim sendo, optei por uma abordagem inicial mais firme e rígida para que os 

alunos percebessem que, apesar de ser um professor estagiário, iria exigir o mesmo 

comportamento que qualquer outro professor e não iria permitir situações de indisciplina.  
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De realçar que, apesar de uma das turmas apresentar alguns comportamentos 

desviantes, esses comportamentos foram sempre solucionados e nunca tive qualquer 

situação de indisciplina ou de desrespeito de qualquer dos alunos para com colegas, 

professores e/ou funcionários. Sempre consegui manter o controlo e ordem das turmas e 

alunos, sendo que todos os alunos desde cedo me identificaram como o líder, e isso facilitou 

a minha tarefa e o processo de ensino-aprendizagem. 

2.9.4. Clima  

Quanto à dimensão do clima, atribui-se aos procedimentos relacionados com a promoção 

de um ambiente caloroso e humano e a comportamentos do professor, que se relacionam 

diretamente com as interações pessoais e as relações humanas. Visa um clima de aula 

positivo, através de interações com os alunos e entusiasmo no seu aperfeiçoamento, tendo 

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

reportório do professor para conseguir um clima educacional agradável e positivo (Aranha, 

2004). 

Relativo a esta dimensão, sempre defendi que as aulas de Educação Física, devido às 

suas características únicas e diferenciadas, deveriam ser aulas que promovessem um clima 

positivo e agradável para todos os alunos. Os alunos devem ter a possibilidade, nas aulas 

de Educação Física, de desenvolver competências de interação sociais e ter algum prazer 

na realização de atividade física. Isto, claro está, sem nunca descurar os objetivos 

pretendidos e as metas de aprendizagem do processo de ensino-aprendizagem. 

Penso que criar condições de lecionação num clima positivo e agradável, é importante 

para que os alunos se sintam motivados para a prática das aulas. Isto ajuda a que os alunos 

criem relações sociais, cooperem uns com os outros e, ao mesmo tempo, desenvolvam as 

suas competências motoras e sociais de uma forma agradável, motivadora e prazerosa. 

Nas minhas aulas sempre tentei implementar estratégias que permitissem um clima 

positivo nas aulas, quer através de situações de interação com os alunos quer na 

implementação de exercícios mais lúdicos e competitivos que geravam um ambiente muito 

positivo e divertido nas aulas. Também tentei sempre criar condições para que houvessem 

inúmeras situações de cooperação e relação interpessoal entre os alunos, de forma a que 

desenvolvessem as suas competências sociais. 

Acredito que as aulas de Educação Física, devem ter um espaço focado em criar 

condições para que os alunos possam crescer e desenvolver-se enquanto indivíduos 

pertencentes e inseridos numa sociedade, enquanto cidadãos e enquanto seres humanos. 



44 

E, nada melhor que as aulas de Educação Física para tornar as nossas crianças e jovens 

melhores pessoas e mais preparados para o futuro. 

2.10. Estilos de Ensino 

 

No processo de ensino-aprendizagem não existem estilos de ensino corretos ou 

incorretos, certos ou errados, existem sim, estilos de ensino adequados a diferentes 

contextos e situações. Assim sendo, o professor deve ter a capacidade de dominar 

diferentes estilos de ensino, de modo a poder avaliar as diferentes situações e contextos, 

para que coloque em prática o estilo de ensino que considere mais adequado, tendo por 

vista o objetivo final que é sempre o sucesso do processo de ensino-aprendizagem. 

Segundo Mosston & Ashworth (1994), corroborando o que foi dito anteriormente, “a 

questão fundamental do ensino, não é qual estilo é melhor ou pior, mas de preferência, qual 

estilo é apropriado para atingir os objetivos de uma lição proposta”. 

Mosston (1966), acabou por desenvolver uma teoria de relacionamento entre professor e 

aluno, a qual denominou de “Spectrum dos estilos de ensino”. Esta teoria analisa a estrutura 

do processo de tomada de decisão de um comportamento de ensino e as suas conexões. 

Estas tomadas de decisões são sempre relacionadas com o professor e definem a 

aprendizagem dos alunos. Essas decisões são tomadas pelo professor com base num estilo 

de ensino, de acordo com o planeamento, organização e orientação do processo de ensino-

aprendizagem, havendo a transferência de competência e informação do professor para o 

aluno, com vista a atingir o objetivo específico e/ou as metas de aprendizagem. 

Assim, o mesmo autor, através de um diagrama, classificou cada estilo de ensino 

atribuindo a cada um deles uma letra do abecedário: 

 A – ensino comando direto: a caraterística básica é o estímulo. Todas as decisões 

são tomadas pelo professor e cabe ao aluno seguir, realizar e obedecer. A eficácia no 

tempo é a principal caraterística deste estilo. 

 B – ensino baseado na tarefa: a caraterística básica é a mudança de certas decisões 

do professor para o aluno. Este estilo dá ao aluno a oportunidade de tomar algumas 

decisões e ter alguma independência dando-lhe a oportunidade de escolher a ordem 

das tarefas, a velocidade e o ritmo para a execução das mesmas, etc. O objetivo 

principal deste estilo é o princípio do processo de tornar o aluno mais independente do 

professor em relação à tomada de decisões. 
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 C – ensino recíproco: as caraterísticas são as relações entre as pessoas e o 

feedback imediato. Os alunos aprendem a executar a tarefa e recebem feedback dos 

seus colegas, além do professor. É um trabalho feito em pares, em que existe um 

aluno executante e um aluno observador e o professor observa ambos. O exercício do 

feedback eleva o domínio cognitivo da atividade do aluno e este começa a tomar cada 

vez mais decisões. 

 D – ensino por autoavaliação: a caraterística é a mudança da responsabilidade da 

apreciação do professor ou de outro aluno para si próprio. O objetivo deste estilo é 

fazer com que o aluno aprenda a fazer a sua própria apreciação usando critérios da 

execução propiciados pela própria tarefa. A autoavaliação, observando critérios 

específicos, dá ao aluno novas habilidades, novas responsabilidades e novas 

demandas. 

 E – ensino inclusivo: A caraterística básica deste estilo é o aluno determinar o nível 

de execução das tarefas. É introduzido um conceito novo de planeamento de tarefa 

que pode atingir vários níveis de performance e os alunos decidem qual o nível mais 

adequado para iniciarem no processo. São planeados para uma mesma tarefa, vários 

níveis de dificuldade, com a intenção de incluir todos os alunos na atividade, de acordo 

com as possibilidades de cada um. O objetivo deste estilo é atender as diferenças 

individuais e fazer com que ninguém se sinta excluído da tarefa. 

 F – ensino por descoberta guiada: a caraterística deste estilo é o relacionamento 

particular professor - aluno, no qual a sequência de questões do professor acarreta ou 

ocasiona uma sequência de respostas do aluno num processo convergente levando o 

aluno a descobrir o conceito desejado. A alteração está no relacionamento professor - 

aluno pois o professor estimula no aluno a descoberta do conceito ou da resposta para 

aquela tarefa. O professor nunca dá a resposta, ele aguarda com um feedback 

simples, que o aluno cheque à resposta. 

 G – ensino por resolução de problemas (convergentes): a caraterística básica é 

propor um problema que terá uma única solução. O objetivo deste estilo é descobrir a 

solução para um problema, para esclarecer uma questão, chegar a uma conclusão, 

empregando procedimentos lógicos, raciocínio, pensamento, sendo encaminhada a 

resposta para uma única solução. 

 H – ensino por resolução de problemas (divergentes): a caraterística básica é a 

busca de respostas múltiplas e divergentes contribuindo para um maior 

relacionamento do aspeto motor e cognitivo. Os objetivos deste estilo são 

compreender e perceber a estrutura da atividade, desenvolver a criatividade e a 

habilidade de verificar várias soluções para um determinado problema. 



46 

 I – ensino individualizado: a caraterística básica é a maior independência do aluno, 

através da individualização do programa baseado no conteúdo decidido pelo 

professor. O objetivo deste estilo é o aluno descobrir, criar e organizar ideias por si 

próprio. 

 J – ensino iniciado pelo aluno: a principal marca deste estilo é a autonomia e a 

liberdade a que o aluno tem no processo de aprendizagem. Desde a fase de pré-

impacto, passando pela de impacto, até à de pós-impacto, é ele quem toma as 

decisões, conduzindo o ensino e a sua aprendizagem. O professor atua apenas como 

uma espécie de conselheiro. 

 K – autoensino: este estilo de ensino dispensa totalmente a presença do professor. O 

objetivo é o aluno ensinar-se a si mesmo e tomar todas as decisões em todas as fases 

da aula. 

Assim sendo, durante o meu percurso no ano de estágio, acabei por utilizar mais 

regularmente os estilos de ensino C, D e E, recíproco, autoavaliação e inclusivo, 

respetivamente. 

No estilo recíproco, os alunos estão em constante interação entre eles, oferecendo ao 

aluno a oportunidade de ver o colega realizar um determinado gesto técnico, podendo dar 

ao colega o seu feedback, seja ele positivo ou negativo. Permite que os alunos causem um 

grande número de interações e se ajudem mutuamente. 

No estilo de ensino de autoavaliação, eu fornecia aos alunos os critérios de êxito de 

determinado gesto técnico, dando a oportunidade de os alunos se poderem avaliar 

consoante aquilo que os alunos achavam que tinha sido o seu desempenho na realização 

do gesto técnico, de acordo com os critérios de êxito fornecidos.  

No estilo de ensino inclusivo, tentava criar várias situações e vários contextos com 

diferentes graus de complexidade, para a realização de determinado gesto técnico. Depois, 

com base naquilo que os alunos achavam que estava o seu nível de desempenho, 

realizavam o gesto técnico na estação que consideravam mais adequada ao seu nível de 

aptidão física. Isto permitia que todos os alunos estivessem integrados na aula e, ao mesmo 

tempo, que todos se mantivessem empenhados e motivados na realização da tarefa. Esta 

situação também permitia que os alunos com uma maior aptidão física para determinada 

modalidade, pudessem encontrar uma situação “desafiadora” e assim que os mantivesse 

motivados para a aula.  

Isto permitia a realização da mesma tarefa a todos os alunos, mas com níveis de 

dificuldade diferente e diferenciados. Assim, a aprendizagem é mais direcionada a cada 
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aluno e permite que haja progressões pedagógicas que facilitam o sucesso dos alunos nas 

tarefas. 
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3. Prática Pedagógica Supervisionada e Reflexão 

 

A Prática Pedagógica é um momento fundamental e muito importante na formação de 

futuros docentes. Isto porque o estagiário tem a oportunidade de colocar em prática todos os 

conhecimentos apreendidos durante todo o percurso da formação académica. Neste 

sentido, o momento do estágio, dá a oportunidade ao professor estagiário de experienciar 

situações reais de ensino, num contexto real de escola, passando por todas as situações 

que envolvem o meio escolar. É através da Prática Pedagógica, num contexto de estágio, 

que o professor estagiário tem a possibilidade de ter o primeiro contacto real com a 

profissão. 

“O estágio é um período único e significativo na vida pessoal e profissional de qualquer 

professor.” (Simões, 2003). 

É nesta etapa que o professor estagiário se começa a conhecer, isto porque aquando do 

início do estágio, o professor estagiário possui muita informação teórica mas ainda não sabe 

muito bem como colocá-la e aplicá-la na prática. Desta forma, dá-se início a um processo de 

descoberta de forma autónoma em que o professor estagiário começa a refletir sobre as 

suas ações, estratégias e métodos de ensino, técnicas de intervenção pedagógica e na 

melhor forma de realizar a transmissão de conhecimentos e conteúdos para que haja 

sucesso no processo de ensino-aprendizagem. 

É, também durante esta etapa de Prática Pedagógica que o professor estagiário começa 

a formar a sua personalidade enquanto docente, pois começa a adquirir os estilos de ensino 

e de liderança que considera mais adequados e a refletir sobre as suas práticas de uma 

forma crítica e consciente. 

Neste sentido, aquando do início da minha Prática Pedagógica, estava nervoso e 

stressado pois queria fazer boa figura, ser competente e criar uma boa imagem não só ao 

professor orientador, mas também aos alunos. Isso devia-se ao facto de querer colocar em 

prática toda a teoria aprendida nos anos transatos da minha formação, o que não se 

revelaria assim tão importante, pois as situações que experienciei no contexto escolar nunca 

tinham acontecido durante os anos transatos da minha formação e, daí ter sido mais 

importante ter uma boa capacidade de adaptação para me tornar melhor profissional. 

Apesar de ser muito importante a capacidade de adaptação, esta deve ser efetuada, mas 

sem nunca esquecer todos os conhecimentos teóricos que nos foram transmitidos durante 

todo o nosso percurso académico, pois esses conhecimentos guiam-nos e orientam-nos 

para que seja possível elaborar uma prática pedagógica mais correta e adequada. 

A Prática Pedagógica acaba por ser enriquecida pelo facto de termos um professor 

orientador, dotado de uma experiência e de conhecimentos superiores, que nos ajudam ao 
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longo de todo o processo, orientando-nos e guiando-nos de uma forma assertiva e crítica 

para que no final sejamos melhores profissionais. O professor orientador tem um papel 

importante. Acaba por ter um papel didático, ensinando-nos novas formas de resolver certos 

problemas que aparecem no contexto escolar, para o qual não estamos preparados e 

precisamos de ajuda e orientação.  

O professor orientador, no meu caso, sempre foi muito atencioso e preocupado, 

ajudando-me a resolver todos os problemas encontrados. Não dando a solução para esses 

problemas, mas sim despoletando em mim uma atitude reflexiva e crítica para que fosse eu 

a encontrar a resposta para solucionar esses problemas. Essa postura fez com que me 

desenvolvesse enquanto profissional e adquirisse maiores conhecimentos e competências 

importantes no processo de lecionação. 

Durante a minha experiência de Prática Pedagógica Supervisionada, como é natural, fui 

encontrando alguns problemas e houve sempre alguns aspetos que eram preponderantes 

para o sucesso do processo de ensino-aprendizagem. A minha forma de liderar, as 

estratégias de ensino e a gestão das aulas, sempre foi algo ao qual dei bastante importância 

e que no início tive alguns problemas. 

Na minha forma de liderar tive alguns problemas, pois por vezes não conseguia ter o 

controlo total da turma e havia alguma dispersão e desatenção em alguns momentos. E, 

nesse sentido, fui criando estratégias de liderança que permitiram diminuir esses casos, tais 

como utilizar alguns alunos como instrumento de ensino através da demonstração e dar um 

maior número de feedbacks positivos para que os alunos se mantivessem mais atentos, 

motivados e concentrados durante grande parte da aula. 

A gestão das aulas foi um problema apenas numa fase inicial pois, por exemplo, na 

instrução perdia bastante tempo na transmissão de informação que por vezes era em 

excesso, e posteriormente, fui refletindo sobre isso, e optei por reduzir a informação 

transmitida e dar a instrução após a organização dos alunos, pois assim reduzia a instrução 

a apenas aos critérios de êxito e, consecutivamente, aumentava o tempo útil da aula e o 

tempo de empenhamento motor dos alunos. 

As estratégias de ensino foram importantes, pois escolhendo as estratégias de ensino 

mais adequadas e corretas poderia obter mais sucesso no processo de ensino-

aprendizagem. Numa fase inicial era difícil para mim, enxergar qual a estratégia que seria 

mais adequada a cada situação, a cada aluno e a cada turma. Contudo, com o tempo 

consegui desenvolver essa competência e dominar várias estratégias de ensino de forma a 

ter mais sucesso no processo de ensino-aprendizagem. Por exemplo, interações mais 

individuais com os alunos, transmissão de mais feedbacks individuais e coletivos, criação de 

jogos lúdico-recreativos e um maior tempo na prática de tarefas de jogo ajudavam a que os 

alunos estivessem mais interessados e motivados na tarefa.  
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Outro aspeto importante foi que sempre tentei ter uma postura dinâmica e bem-humorada 

para que as aulas tivessem um clima positivo e agradável a todos os alunos. 

Posso assim concluir, que a Prática Pedagógica foi muito importante no meu 

desenvolvimento enquanto professor pois todas as aprendizagens que obtive durante este 

processo tornaram-me mais capaz e melhor profissional. Sem dúvida, que acabo esta etapa 

com o sentimento de dever cumprido e pronto para a lecionação de aulas de Educação 

Física. 
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4. Atividades Escolares Desenvolvidas Pelo Núcleo de Estágio 

 

4.1. Atividade sobre o Programa para Educação e Saúde 

De forma a cumprir com plano de estudos estabelecido para os alunos do 10º e 11º anos 

letivos, foi-nos proposto a implementação de uma atividade relacionada com a Educação e 

Saúde. Todas as disciplinas tinham que participar neste programa, sendo que cada 

professor tinha que dispensar algumas aulas ou algumas horas da sua disciplina para 

participar no programa. 

Após um diálogo com o professor orientador e com todos os colegas que compunham o 

núcleo de estágio, ficou decidido que, de forma a participar no programa, iria ser usada uma 

aula de 90 minutos (em cada turma) para a elaboração de uma atividade no âmbito do 

programa. Foram abordados e discutidos alguns temas relacionados com o Programa de 

Educação e Saúde, tendo ficado decidido a elaboração de uma atividade relacionada com 

os perigos da internet. De salientar que a escolha deste tema não partiu apenas do 

professor orientador e do núcleo de estágio, mas também pelos alunos. 

Dessa forma, os alunos teriam a responsabilidade de estarem atentos e motivados 

durante a atividade, pois eles próprios tinham escolhido o tema e tinham a oportunidade de 

participar numa atividade do interesse deles. 

Assim, ficou decidido aplicar o filme “Trust” para a realização desta atividade, onde o 

principal foco seria alertar os alunos para os perigos da Internet e das redes sociais. O filme 

retrata uma adolescente que devido à utilização das redes sociais e ao contacto com 

pessoas desconhecidas acaba por ser violada. O filme serve para alertar para os perigos da 

Internet e sensibilizar os alunos a utilizar a Internet e as redes sociais de uma forma correta, 

consciente e responsável. 

Após a visualização do filme, os alunos teriam que refletir sobre o mesmo e, mais tarde, 

foi realizado um debate juntamente com os professores, onde os alunos explicaram as 

conclusões a que chegaram com a participação no programa. 

A minha participação no programa passou pela realização de alguns cortes no filme de 

modo a que fosse possível visualizar o filme durante uma aula de 90 minutos, reservar o 

auditório, executar a ficha de planificação, fazer a organização da atividade e a disposição 

dos alunos no auditório, controlar os alunos durante a atividade, moderar e contribuir no 

debate e realizar uma reflexão do programa. 
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Penso que a atividade cumpriu com todos os objetivos, pois todos os alunos participaram 

na atividade de forma positiva e ficaram sensibilizados para a temática abordada no 

Programa de Educação e Saúde. 

4.2. Atividade Projeto de Flexibilidade  

Esta atividade foi mais uma atividade inserida no plano de estudos dos alunos do 10º ano 

letivo, de carácter obrigatório, em que todas as disciplinas também teriam que despender 

algum tempo ou aulas para a participação no projeto de flexibilidade. 

Assim sendo, e depois de analisados os objetivos do projeto, foi discutido entre o 

professor orientador e o núcleo de estágio qual a atividade a desenvolver de forma a 

participar no projeto. Assim, ficou decidido a realização de uma atividade diferente, que 

unisse o meio escolar e promovesse o contacto de crianças com adolescentes. 

Visto que o tema do projeto, decidido pelos alunos, era o direito das crianças foi proposto 

a realização de uma atividade na qual seria feito uma espécie de “Jogos Sem Fronteiras” em 

que os alunos do 10º ano participariam juntamente com crianças do 4ºano. Toda a 

organização da atividade seria da responsabilidade dos alunos do 10ºano, sendo que nós 

(professor orientador e núcleo de estágio) ajudaríamos também nessa organização. 

O grande objetivo desta atividade passava não só pelo tema dos direitos das crianças, 

mas também na promoção de uma atividade que envolvesse o contacto de crianças com os 

adolescentes, na prática de atividade física e na diversão de todos os participantes. 

Contudo, tivemos alguns problemas na organização da atividade. Em primeiro lugar foi 

pedido às diferentes turmas que planeassem alguns jogos e atividades para serem 

implementadas, e apenas uma das turmas organizou algumas atividades e jogos. Neste 

sentido, a atividade foi maioritariamente organizada e planeada pelos professores 

estagiários, sendo que os alunos pouco participaram na planificação e organização da 

mesma. 

Neste sentido, foi o núcleo de estágio que planeou e organizou todas as atividades e 

jogos a desenvolver no projeto, o que se revelou importante pois conseguimos organizar 

toda a atividade com alguma antecedência, informando todos os alunos da função que 

teriam no projeto. 

A participação do professor orientador também foi importante, pois conseguiu entrar em 

contacto com as professoras de uma das turmas do 4º ano, que prontamente concordaram e 

aceitaram o convite para que os alunos participassem no projeto. De seguida, fomos 
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conhecer os alunos do 4º ano para que pudéssemos ter algumas informações gerais acerca 

dos mesmos, tais como: número de alunos e o respetivo género e nível de aptidão física. 

Antes da implementação do projeto, foi realizado um ensaio com os alunos do 10º ano, 

que permitiu fazer algumas alterações e rever alguns pormenores para que as atividades e 

jogos tivessem mais sucesso. Essas alterações foram mais relacionadas com o tempo, 

organização e materiais. Este ensaio também permitiu que todos os alunos do 10º ano 

ficassem cientes das suas funções e responsabilidades no projeto. 

Todos os alunos ficaram responsáveis por alguma tarefa. Alguns teriam que receber as 

crianças, outros teriam que participar nas atividades e jogos com as crianças, outros teriam 

que controlar e supervisionar as atividades, outros realizariam as pontuações e as 

anotações necessárias e os restantes ficariam com a tarefa de realizar uma reflexão/balanço 

do projeto.  

Para a realização deste projeto, participei na organização e planificação das atividades e 

jogos, na supervisão e dinamização do projeto, na obtenção de materiais, na obtenção dos 

lanches e na reflexão e balanço do projeto. 

Concluo assim, que apesar de nem tudo ter corrido conforme o planeado inicialmente, a 

atividade foi um sucesso pois conseguiu unir a comunidade escolar e demarcar-se pela 

diferença e originalidade. Em relação aos alunos do 4º ano, foi evidente todo o seu 

entusiasmo e diversão ao longo da atividade e no quão felizes estavam ao participar numa 

atividade juntamente com os alunos mais velhos. Os alunos do 10º ano revelaram também 

um lado mais responsável e didático, tendo-se divertido enquanto cooperavam e ajudavam 

os alunos do 4ºano.  

Os objetivos do projeto foram atingidos e os alunos tiveram a oportunidade de participar e 

desenvolver uma tarefa muito diferente daquelas a que estão habituados, desenvolvendo 

novas competências e experienciando novas situações enriquecedoras na sua formação 

pessoal. 

4.3. Taça Morgado Mateus e Taça Morgadinha  

A Taça Morgado Mateus e Taça Morgadinha é uma atividade muito apreciada por toda a 

comunidade escolar, sendo uma atividade com uma grande tradição na escola. Esta 

atividade conta já com 17 edições da Taça Morgado e 15 edições da Taça Morgadinha, 

sendo realizada durante todas as quartas-feiras do mês de Maio. É uma atividade que já há 

muitos anos faz parte do Planeamento Anual de Atividades e conta sempre com a 

participação de vários alunos de diferentes faixas etárias e género.  
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A organização e a implementação desta atividade foi sempre da responsabilidade do 

professor orientador Carlos Pires e do seu núcleo de estágio e, nesse sentido, neste ano 

letivo foi também minha responsabilidade, visto fazer parte do núcleo de estágio do 

professor orientador Carlos Pires, organizar a atividade juntamente com os meus colegas. 

Assim sendo, o professor orientador, devido aos seus anos de experiência na 

organização da atividade, guiou-nos e orientou-nos na organização da atividade, dando-nos 

sempre a responsabilidade e autonomia para uma boa organização da atividade. No início, o 

professor solicitou um cronograma de tarefas e, nesse sentido, foi executado um 

cronograma onde foram divididas todas as tarefas por cada elemento que compunha o 

núcleo de estágio. 

Posteriormente, foi realizado o regulamento, o projeto e divulgação da atividade, as fichas 

de inscrição, o calendário competitivo, e a distribuição de professores por cada equipa 

masculina e feminina. 

Das tarefas mencionadas anteriormente, fiquei responsável por realizar o projeto, liderar 

a seleção de alunos que pertenciam à equipa de Desporto Escolar Masculinos, arbitrar 

jogos, preparar o pavilhão e divulgar a atividade. 

A realização do projeto foi da minha competência, e o documento continha todos os 

objetivos, história e todas as informações relevantes acerca da atividade, tais como: 

participantes, calendário competitivo, as fases da atividade e, por fim, os vencedores da 

Taça Morgado e Taça Morgadinha.  

Também orientei a seleção do Desporto Escolar Masculino, sendo da minha 

responsabilidade liderar a equipa durante os jogos. Ajudei na divulgação da atividade 

realizando cartazes e vídeos publicitários, e na preparação do pavilhão para receber a 

atividade, através da decoração e colocando os materiais necessários nos respetivos 

lugares. 

A atividade tinha como grande objetivo dinamizar um torneio competitivo que servisse os 

alunos e toda a comunidade escolar, dando uma continuidade e um seguimento a uma 

atividade que já tinha uma grande história de sucesso na escola. Este torneio tem por base 

a interação e o fair-play entre todos os alunos e professores, sendo que todos os alunos se 

sentem motivados e querem vencer a respetiva Taça. Esta atividade além do grande 

número de participantes, também conta sempre com muitos espectadores nas bancadas, o 

que ajuda a engrandecer a atividade. 
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O aspeto competitivo do torneio acabava por ser algo muito importante, pois todos os 

alunos queriam sair vencedores para que no final pudessem levantar a taça sob o olhar 

atento de todos os alunos da escola e para que os seus nomes ficassem gravados numa 

chapa, que posteriormente é anexada à taça. Deste modo, os seus nomes ficariam para 

sempre associados à atividade escolar. 

É uma atividade muito importante na comunidade escolar, da qual desde cedo os alunos 

nos falavam, e era percetível a grande importância que alunos, professores e funcionários 

davam à atividade. A atividade tinha um grande contributo social pois criavam-se muitas 

interações entre alunos, e a prática de atividade física também era um aspeto muito 

relevante para a atividade. 

Após o término da atividade era realizado um balanço e uma reflexão da atividade, sendo 

que esta foi um sucesso e muito positiva para toda a comunidade escolar. Todos 

participaram na atividade, quer jogando, quer assistindo á mesma, e é uma atividade 

enriquecedora do plano anual de atividades da escola.  
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5. Atividades Escolares Desenvolvidas Pelo Grupo de Ed. Física 

e/ou Pela Escola 

5.1. Corta-Mato 

Esta atividade é desenvolvida no âmbito do Desporto Escolar e em conjunto por várias 

escolas da região, tais como Escola Diogo Cão, Agrupamento de Escolas Morgado Mateus, 

Escola Camilo Castelo Branco e Escola de São Pedro. Desta forma, a atividade consegue 

abranger um maior número de participantes, sendo a atividade mais dinamizadora e 

interessante. 

Além da participação de cada escola na organização da atividade, esta também contou 

com a ajuda dos respetivos grupos de Educação Física de cada escola, do Clube de 

Atletismo de Vila Real e do Regimento de Infantaria nº13 de Vila Real.  

Todas estas instituições desempenharam tarefas importantes para a boa organização da 

atividade. O Clube de Atletismo de Vila Real e o Regimento de Infantaria nº13 de Vila Real 

criaram o percurso e asseguraram o controlo e segurança do percurso. Sendo que as 

escolas, inscreveram e asseguraram transporte dos alunos para o local da atividade. 

Nesta medida, a minha função para a atividade passou por recolher inscrições dos alunos 

e dividi-los pelos respetivos escalões competitivos e etários. Já no dia da atividade fiquei 

responsável por organizar e controlar a entrada dos alunos nos autocarros, fazendo a 

chamada dos alunos inscritos, controlar os alunos aquando da sua chegada ao local da 

atividade e tive ainda que ficar na linha de chegada onde organizava os alunos por ordem 

de chegada, para que os responsáveis pela classificação pudessem apontar os respetivos 

nomes e números de cada um. 

Após o término da atividade, tivemos que novamente colocar os alunos nos autocarros e 

fazer uma vistoria ao perímetro da prova, de modo a garantir que não ficava lixo no local e 

que nenhum aluno ficava para trás. 

A atividade realizou-se no dia 24 de Outubro de 2018 com condições climatéricas 

agradáveis, não tendo havido qualquer problema a relatar. A atividade cumpriu com os seus 

objetivos visto que centenas de crianças e jovens reuniram-se num local para a prática de 

atividade física, e onde reinou a competição saudável, o fair-play, a entreajuda, a 

cooperação e o estabelecimento de relações sociais. O facto de podermos juntar todos 

estes valores enumerados anteriormente ao facto de os alunos terem a oportunidade de 
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praticar atividade física, num contexto positivo e agradável no meio da Natureza, torna ainda 

mais enriquecedora esta atividade. 

Relativamente às tarefas pelas quais fui responsável, foram de fácil execução e foram 

realizadas com alguma facilidade. A sua realização tornou esta experiência mais 

enriquecedora e ajudou a perceber mais um pouco acerca da organização e gestão de 

atividades deste género. 

5.2. Basket 3x3  

Esta atividade foi desenvolvida no dia 6 de Dezembro, durante a manhã e realizou-se no 

Pavilhão Gimnodesportivo da Escola Morgado Mateus.  

Esta é uma atividade que ao longo dos anos tem vindo a ser desenvolvida pela escola, 

sendo que a professora Helena Cunha é a grande responsável pela sua organização, e 

conta com a colaboração dos restantes professores de Educação Física e professores 

estagiários. 

Neste sentido, foi solicitada a colaboração do nosso núcleo de estágio e tivemos antes de 

mais, a função de entregar e recolher fichas de inscrição aos alunos e divulgar pelas turmas 

a atividade. Posteriormente, e já no dia da atividade, tivemos a função de preparar o 

pavilhão, arbitrar alguns jogos e apontar os resultados dos mesmos. 

Esta foi mais uma atividade muito positiva pois contou com a participação de vários 

alunos e na qual o ambiente positivo e de competição saudável foram essenciais para o 

sucesso da atividade. A minha participação na organização da tarefa e na realização da 

mesma também foi enriquecedora. Acompanhar de perto toda a organização da tarefa fez 

com que me sinta mais preparado caso seja necessário a organização de atividades deste 

género. 

5.3. Desporto Escolar 

 

Relativamente ao Desporto Escolar, a escola opta pela participação através da 

modalidade de futsal, visto a grande participação de alunos. Neste sentido, o Professor 

Carlos Pires e respetivo núcleo de estágio ficaram responsáveis por liderar a equipa de 

futsal Masculino do escalão de Juvenis. Os treinos eram sempre realizados no Pavilhão 

Gimnodesportivo da escola Morgado Mateus, todas as quartas-feiras, num horário 

compreendido entre as 16:30h e as 18:00h. 
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Cedo o professor orientador Carlos Pires percebeu o meu gosto e o meu interesse pela 

modalidade, tendo ficado eu, juntamente com o meu colega de estágio Rui Sampaio, 

responsáveis por liderar e organizar todas as sessões de treinos, bem como acompanhar e 

liderar a equipa em todas as concentrações realizadas. 

De salientar, que os restantes colegas do núcleo de estágio ajudavam na preparação dos 

treinos e apoiavam em tudo o que fosse necessário (materiais, logística, equipamentos e 

inscrições). 

O facto de ter muita experiência e de sempre ter praticado futebol ajudou bastante nesta 

responsabilidade. Sempre me senti motivado e interessado, procurando sempre saber mais 

e fazer melhor. Foi uma experiência muito agradável pois também eu aprendi mais sobre o 

futsal e sobre a gestão de grupos, e penso que os alunos conseguiram evoluir na 

modalidade. O facto também de a equipa ser formada em torno de um ambiente positivo e 

agradável ajudou a que a equipa fosse muito unida e todos gostassem de participar nos 

treinos e concentrações. 

Como sempre tivemos um elevado número de alunos a quererem participar, muitas das 

vezes obrigou a ter que fazer uma rotação nos convocados para os jogos, de forma a ser o 

mais justo possível com todos os jovens, para que todos tivessem a oportunidade de jogar e 

acompanhar a equipa nas concentrações. 

Foi uma experiência motivadora a todos os níveis pois tive a oportunidade de 

desempenhar uma tarefa diferente daquela a que estou habituado, mas numa modalidade 

da qual gosto. O facto de a equipa ser composta por vários elementos com uma muito boa 

aptidão para a modalidade permitiu desenvolver um trabalho mais completo e complexo, o 

que é, sem dúvida, motivador e muito interessante pois a evolução foi visível nas situações 

de jogo. 

Também o liderar uma equipa num contexto competitivo acabou por ser uma nova 

experiência para mim, mas que foi gratificante pois tive a oportunidade de lidar com novas 

situações e resolver outros problemas que me ajudaram a desenvolver as minhas 

competências, principalmente no que à gestão de grupos diz respeito. O facto de querer 

ganhar era importante pois os alunos queriam ganhar, mas o mais importante era que todos 

os alunos participarem e terem a possibilidade de desenvolver as suas competências, e foi 

tendo esta ideia por base que desenvolvi o meu trabalho na equipa de Desporto Escolar. 

Assim, foi uma experiência única e especial, que permitiu que desenvolvesse novas 

competências pessoais e profissionais, tornando-me mais apto e com um maior 

conhecimento acerca das atividades do Desporto Escolar. 
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5.4. Caça ao Tesouro 

Esta atividade é uma atividade já com bastante tradição na escola, que conta com a 

participação de um elevado número de alunos, e que é desenvolvida pelo professor José 

Pires e o seu núcleo de estágio. 

Esta é uma das atividades mais aguardada pelo meio escolar visto que nela participam 

alunos, professores e funcionários, o que permite uma maior confraternização entre todos e 

dá uma maior dimensão social à atividade. O facto de esta permitir a comunhão, entre 

professores, funcionários e alunos faz desta atividade diferente de todas as outras, e o teor 

social que esta atividade potencia faz dela uma atividade muito querida por toda a 

comunidade escolar. 

Esta atividade é realizada na Serra do Alvão, onde é planeado e preparado um percurso 

com 16 km pelo professor José Pires, sendo que neste percurso são colocados postos de 

controlo onde cada equipa terá que parar e executar as atividades solicitadas. Cada posto 

de controlo tem professores ou estagiários a supervisionar e a controlar os alunos sendo 

que cada posto controlo tem diferentes atividades. Após realização das atividades em cada 

posto de controlo os alunos ganham um prémio que será essencial para terminar o 

percurso.  

A minha função nesta tarefa passou por supervisionar e controlar um dos vários postos 

de controlo. No meu posto de controlo tinha como função a de receber os alunos, apontar as 

horas a que chegavam ao posto e as horas a que saíam, explicar a atividade que os alunos 

teriam que fazer, supervisionar essa mesma atividade e garantir que os alunos não ficavam 

para trás. Por isso, também tinha a função de garantir a segurança de todos os alunos, 

estando sempre em contacto com o professor responsável pela atividade. 

A atividade decorreu no dia 31 de Maio, contou com condições climatéricas favoráveis à 

realização da mesma, e contou com a participação de centenas de alunos, funcionários e 

professores. A atividade foi um sucesso e todos os intervenientes tiveram a oportunidade de 

passar um dia de muita diversão e de convívio enquanto praticavam atividade física. 

Outro aspeto muito relevante desta atividade foi o contacto com a Natureza. Isto porque 

os nossos jovens estão cada vez mais acostumados a estar dentro de casa, sem praticar 

qualquer atividade física, agarrados a aparelhos tecnológicos, e esta atividade permite que 

eles se divirtam e pratiquem atividade física num contexto saudável e em contacto com a 

Natureza. 
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A minha participação revelou-se muito positiva, pois consegui perceber o quão difícil é 

organizar uma atividade desta dimensão e garantir a segurança de todos os alunos e 

participantes. Foi uma experiência que alargou também os meus horizontes e da qual estou 

muito grato por ter tido a oportunidade de participar. 
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6. Reflexão e Considerações Finais Acerca do Estágio Pedagógico 

 

“O estágio pedagógico permite uma primeira aproximação à prática profissional e 

promove a aquisição de um saber, de um saber fazer e de um saber julgar as 

consequências das ações didáticas e pedagógicas desenvolvidas no quotidiano 

profissional.” ( Freire, 2001) 

A realização do relatório de estágio é visto como um momento fundamental pois promove 

uma reflexão crítica de tudo o que se passou durante o ano em que foi realizado o Estágio 

Pedagógico. Esta reflexão é fundamental pois além de ajudar o professor estagiário a 

perceber o que correu bem, o que correu menos bem e os motivos para tal ter acontecido, 

serve também para concluir o Estágio Pedagógico de uma forma reflexiva e consciente, 

dando sentido a todas as estratégias e instrumentos de ensino utilizados durante o Estágio 

Pedagógico. 

É importante a realização de uma reflexão acerca do Estágio Pedagógico, pois durante o 

ano nem tudo correu conforme previsto, nem de acordo com as nossas expetativas iniciais, 

e neste sentido, esta reflexão visa dar um significado ao que aconteceu durante o ano de 

Estágio Pedagógico. 

Assim sendo, aquando do início do Estágio Pedagógico, as estratégias de ensino 

aplicadas nem sempre foram as mais corretas e indicadas, mas o facto de errarmos fez com 

que aprendêssemos com os nossos erros para que não os voltássemos a repetir. Todas as 

experiências foram enriquecedoras e ajudaram-me a desenvolver as minhas competências 

enquanto docente e, também como pessoa. 

Durante o ano de Estágio Pedagógico evolui bastante e ao longo do tempo fui 

percebendo melhor quais as estratégias mais adequadas a cada situação, qual a forma de 

liderar mais correta para cada turma e/ou aluno, quais os melhores métodos de organização 

das turmas, como planificar melhor os espaços para aumentar o tempo de empenhamento 

motor de todos os alunos e qual a melhor forma de atingir os objetivos pré-estabelecidos e 

para que os alunos tenham sucesso no processo de ensino-aprendizagem. 

Apesar da grande importância do processo de ensino-aprendizagem e do qual não podia 

abdicar pois tinha que cumprir com o currículo escolar (Programa de Educação Física), 

tentei sempre que as minhas aulas fossem motivadoras e divertidas para todos os alunos, 

pois só assim os alunos conseguirão ter gosto pela prática de atividade física e criar hábitos 

saudáveis de prática de atividade física no futuro.  

Apesar de haver muita coisa da qual discordo no processo de ensino-aprendizagem, 

sempre me guiei pelos Programas Nacionais de Educação Física, mas sempre tentei que os 

alunos vissem a prática de desporto e atividade física como algo prazeroso e benéfico para 



62 

eles, e não como um castigo ou algo que é entediante e pouco motivador. É errado 

“castigar” os nossos alunos atribuindo-lhes castigos como correr ou fazer abdominais e 

flexões. O aluno vai atribuir um significado mau ao exercício físico e nunca vai sentir 

motivação ou prazer na execução de exercício físico. 

Nesse sentido, e apesar de o professor orientador não ser completamente a favor desse 

tipo de jogos, optei muitas vezes por situações de exercícios lúdico-recreativos e situações 

de jogo. Relativamente às situações de jogo era notório a motivação e o prazer que trazia 

aos alunos e sempre foi uma estratégia que o professor orientador nos guiou e orientou para 

que fosse aplicada o maior número de vezes possível e tempo possível. 

Relativamente à lecionação das aulas e todas as atividades em que participei nunca tive 

qualquer tipo de problema e apesar de nem sempre correrem de acordo com as expetativas 

iniciais, sempre me consegui adaptar e ter sucesso nas tarefas. O facto de fazer algo que 

dava imenso gosto, ajudou a que sempre mantivesse o foco e a motivação em alta de modo 

a ajudar todos os alunos e a ter sucesso no processo de ensino-aprendizagem. 

Durante todo o Estágio Pedagógico tentei que as minhas aulas tivessem sempre um 

clima positivo e agradável, e por isso, apesar de sempre exigir aos alunos respeito pelas 

regras de aula e um bom comportamento, também tentei sempre interagir bastante com 

todos os alunos, brincar com eles e motivar todos os alunos para as aulas. Esse clima 

positivo foi essencial durante o Estágio Pedagógico pois as aulas de Educação Física têm 

um contexto diferenciado de todas as outras e promovem um maior número de interações 

socias. Assim, é também um dever do docente de Educação Física não só desenvolver do 

ponto de vista motor os seus alunos, mas também do ponto de vista social e, nesse sentido, 

penso que consegui alcançar esse objetivo mantendo sempre um clima positivo nas minhas 

aulas. 

Durante todo o ano de Estágio Pedagógico houve algo que sempre foi essencial, a 

capacidade de adaptação. Todos os dias eram colocados perante nós, novas situações e 

problemas que tínhamos que resolver e solucionar de forma rápida e adequada. Ou porque 

faltavam alunos, ou porque as condições climatéricas não permitiam a realização da aula no 

espaço exterior, ou porque outros professores necessitavam do mesmo espaço ou materiais 

que nós… Este tipo de situações foi uma constante durante todo o ano, e apesar de sempre 

ter conseguido solucionar esse tipo de problemas, no início era um pouco mais difícil 

arranjar novas soluções e adaptar-me rapidamente. 

Acontecia também muitas vezes criar um plano de aula com diferentes estratégias para 

abordar durante a aula, mas durante a prática essas estratégias não se revelavam 

adequadas. Sempre que isso acontecia, tinha que rapidamente perceber que as estratégias 

planeadas não estavam a resultar e arranjar uma nova estratégia que fosse mais adequada. 

Neste ponto, acho que sempre tive algum sucesso pois sempre fui criativo e quando essas 
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situações de insucesso aconteciam, rapidamente as identificava e arranjava novas 

estratégias e exercícios que eram mais adequados e com os quais os alunos obteriam mais 

sucesso no processo de ensino-aprendizagem. 

Passar por todas estas dificuldades foi fundamental na minha evolução pois permitiu que 

desenvolvesse novas competências, permitiu evoluir certas capacidades e perceber o que 

realmente é ter que lidar com problemas reais, em situações reais, num contexto escolar 

muito próximo daquele que teremos que lidar no futuro. 

 Concluo assim que este ano de Estágio Pedagógico foi fundamental na minha evolução 

enquanto profissional da docência da disciplina de Educação Física e a realização deste 

Relatório de Estágio vem complementar o Estágio Pedagógico sustentando-o e dando um 

significado ao mesmo. Este relatório é uma reflexão do Estágio Pedagógico e ajuda o 

professor estagiário a refletir acerca de todo o processo, acerca do que correu bem e o que 

correu menos bem e a encontrar os motivos que levaram ao sucesso e/ou insucesso nas 

diferentes tarefas. Sem dúvida que esta foi a etapa mais importante na minha formação 

enquanto docente e esta foi uma experiência gratificante e importante no meu 

desenvolvimento enquanto docente. 
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ANEXOS 
 

 

 

 

 

Anexo 1- Unidade Didática 

Anexo 2- Grelha de estruturação de conteúdos 
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Anexo 3- Plano Anual de Atividades 

Anexo 4- Registo de Presenças 
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Anexos 5, 6, 7 e 8- Plano de aula e respectivo Balanço de aula 
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Anexo 9- Avaliação Sumativa 

Anexos 10 e 11 – Avaliação Diagnóstica 
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Anexo 12 – Momentos de Avaliação 

Anexos 13 e 14 – Ficha de Auto Avaliação 


