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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 Básico e Secundário da Universidade de 

Trás-os-Montes e Alto Douro, Vila Real. Este tem como finalidade a apresentação de todas 

as atividades desenvolvidas enquanto docente estagiário, assim como realizar uma reflexão 

sobre todo o trabalho desenvolvido durante o mesmo. 

A Prática de Ensino Supervisionada consta como o momento final de um plano de 

estudos, e talvez o mais importante. É neste momento que se coloca em prática todos os 

conhecimentos adquiridos ao longo do percurso académico, e nos desafiamos a nós 

mesmos num contexto real. Permitindo refletir na capacidade pessoal de exercer a 

docência, assim como evoluir e desenvolver outras capacidades enquanto docentes.  

Deste modo, o relatório de estágio será estruturado em diferentes capítulos seguindo 

uma sequência lógica e temporal. No segundo capítulo é realizado um breve 

enquadramento pessoal e institucional, onde será relatado todo o contexto escolar onde 

estive inserido. No terceiro capítulo será retratado todos os aspetos específicos do processo 

de lecionação, assim como as respetivas tarefas de estágio. No quarto capítulo irá ser 

abordado o processo de ensino-aprendizagem, assim como todas as especifidades 

inerentes a este processo. Seguidamente no quinto e sexto capítulo serão abordadas as 

atividades escolares desenvolvidas pelo núcleo de estágio ou pelo grupo de educação 

física. 

Por último será feita uma breve conclusão e reflexão acerca do estágio, onde irei 

abordar alguns problemas que foram surgindo com as aulas e as respetivas tentativas de os 

solucionar. Este foi um momento bastante enriquecedor, pois permitiu desenvolver as 

capacidades necessárias para a docência de educação física nas escolas. 

 

 

Palavras-chave: Estágio Pedagógico, Processo de Ensino-Aprendizagem, Educação 

Física, Lecionação.  
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Abstract 

This 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 and Alto Douro, Vila Real. This aims to present all the activities developed as an 

intern teacher, as well as to reflect on all the work developed during the same. 

Supervised Teaching Practice is the final moment of a syllabus, and perhaps the 

most important. It is at this time that we put into practice all the knowledge gained along the 

academic path, and challenge ourselves in a real context. Allowing reflection on the personal 

capacity to practice teaching, as well as evolve and develop other skills as teachers. 

Thus, the internship report will be structured in different chapters following a logical 

and temporal sequence. In the second chapter a brief personal and institutional framework is 

presented, where the whole school context in which I was inserted will be reported. In the 

third chapter will be portrayed all the specific aspects of the teaching process, as well as the 

respective internship tasks. The fourth chapter will address the teaching-learning process as 

well as all the specifics inherent in this process. Then in the fifth and sixth chapter will be 

addressed the school activities developed by the internship core or the group of physical 

education. 

Finally there will be a brief conclusion and reflection about the internship, where I will 

address some problems that have arisen with the classes, and their attempts to solve them. 

This was a very enriching moment, as it allowed us to develop the necessary skills for 

teaching Physical Education in schools. 

 

 

Keywords: Pedagogical Stage, Process of Teaching-Learning, Physical Education, 

Teaching. 
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I- Introdução 

O presente relatório insere-se 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 apresenta-se como uma reflexão profunda e crítica 

sobre todo o estágio realizado ao longo do ano, e culmina na última etapa da minha 

formação para a exerção da docência em educação física. 

A realização do estágio decorreu na escola secundária Morgado de Mateus, com a 

supervisão e orientação do professor Carlos Pires, tendo este um papel determinante, pois 

segundo Alarcão e Tavares (1987) “ensinar os professores a ensinar deve ser o objetivo 

principal de toda a supervisão pedagógica”. Como tal, estiveram sob minha 

responsabilidade três turmas, 11ºA, 10ºB e 10ºA, nos três períodos respetivamente. 

O estágio pedagógico é a última etapa e sem dúvida a mais importante, uma vez que 

é o momento onde é aplicado todo o conhecimento obtido durante a formação académica, 

sendo aqui, a primeira vez onde temos contacto com toda a comunidade escolar e com a 

profissão de docente. É neste momento que nos deparamos com problemas reais, e surge a 

necessidade de encontrar soluções rápidas e adaptações eficazes, tornando-se o primeiro 

teste às nossas capacidades enquanto docentes, permitindo adquirir, já neste momento, 

experiência e ferramentas essenciais que nos tornam e tornarão melhores docentes.  

Sendo assim, este relatório irá relatar todo este ano de estágio, e essencialmente, 

todas as dificuldades e problemas sentidos durante o mesmo, serão igualmente referidas 

algumas estratégias utilizadas para solucionar esses problemas, umas vezes de forma 

eficaz e outras vezes nem tão eficazes. Porém integrantes do meu processo de evolução e 

crescimento pessoal foram esses erros e a busca incessante de aprender com eles que me 

tornaram um melhor docente. 

Este documento destina-se a relatar de uma forma criteriosa, reflexiva e crítica, todas 

as atividades e tarefas desenvolvidas ao longo deste ano. 
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II-Enquadramentos/ contextos 

2.1- Enquadramento pessoal 

Durante toda a minha infância e toda a minha adolescência sempre estive ligado ao 

desporto, nomeadamente ao futebol. No entanto, a minha paixão pela atividade física e pelo 

desporto sempre foi algo que me acompanhou ao longo de toda a minha vida.  

Sendo assim, no secundário já tinha a certeza que a minha atividade profissional 

deveria estar ligada ao ramo do desporto e da atividade física, e assim segui o curso de 

desporto. Durante esse percurso, tive a possibilidade de dar aulas a crianças do infantário e 

treinar crianças nos escalões mais novos do Amarante FC, e então surge novamente outra 

paixão, o trabalho com jovens e crianças. Foi neste momento que eu comecei a desejar ser 

professor de educação física, pois aí teria a possibilidade de unir as minhas duas paixões, o 

gosto pelo desporto e atividade física e o prazer de trabalhar com crianças e jovens. 

Deste modo, dei continuidade com a minha formação no curso de ciências do 

desporto, e agora mais recentemente integro o mestrado de Ensino de Educação Física nos 

Ensinos Básico e Secundário, este é o último patamar para que possa alcançar então o meu 

objetivo que é ser professor de educação física. 

2.2- Enquadramento institucional 

Com a aprovação e consequente passagem do primeiro ano correspondente ao 

Mestrado de Ensino de Educação Física nos Ensinos Básico e Secundário, surge a 

necessidade de escolher uma instituição onde queremos realizar a última e mais apetecível 

etapa deste plano de estudos, o estágio pedagógico. 

Neste sentido, a minha primeira escolha foi me atribuída e fui inserido na escola 

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

Esta decisão recaiu sobre esta instituição, com base em vários aspetos. Um dos 

aspetos importantes foi receber feedbacks positivos por parte de antigos colegas inseridos 

na mesma escola, relativamente à instituição, relativamente ao corpo docente e a outros 

membros que a integram. 

Outro fator preponderante foi o facto de a localização da escola ser próxima da 

minha área de residência, facilitando o acesso e as deslocações para a mesma. 



 

24 
 

No entanto, o fator que mais pesou para a escolha desta instituição foi o aspeto de a 

própria escola estar adaptada a receber professores estagiários. As pessoas inseridas nesta 

instituição já estão habituadas a ter e a receber professores estagiários, criando condições 

para que a adaptação e o conforto seja o máximo possível. O facto de poder usufruir assim 

de um contexto favorável para a minha primeira experiência enquanto docente, foi um 

aspeto muito aliciante. 

Por último, sem dúvida que as condições em termos de infraestruturas também foi 

algo muito positivo, uma vez que seriam oferecidas todas as condições necessárias para a 

lecionação, existindo uma riqueza de espaço e materiais que me possibilitariam uma 

intervenção com diferentes tipos de estímulos, e com maiores possibilidades de uma 

lecionação mais versátil. 

Sendo assim, esta foi uma escola que desde cedo despertou em mim uma vontade 

grande em integrá-la, uma vez que nela poderia explorar todas as minhas aprendizagens 

académicas, potenciando-as e não condicionando as mesmas. 

2.3- Departamento de educação física 

O departamento no qual foi integrado revelou-se de excelência, com um grande 

profissionalismo e exigência o que muito orgulha e dignifica a disciplina de Educação Física. 

Todo o grupo se rege e orienta pelo Programa Nacional de Educação Física (PNEF), no que 

diz respeito aos níveis introdutório, elementar e avançado, e ainda possui documentos 

orientadores que definem algumas metas e estratégias para cada unidade curricular, de 

acordo com o ano letivo a lecionar.  

Este possui também documentos onde é descrito o plano anual de modalidades 

durante o ano letivo, os critérios de avaliação e o roulement dos espaços, onde é definido e 

atribuído o espaço onde cada professor vai dar as aulas durante todo o ano letivo.   

Sempre me senti integrado neste grupo de professores, dado que estes sempre nos 

trataram como um deles, e não como estagiários. Este foi um aspeto muito importante, pois 

sentir-me como parte integrante de todo o grupo foi fundamental para perceber como 

funciona um grupo de docentes de educação física. Este sempre nos incutiu todas as 

informações necessárias e sempre nos inseriram em todas as atividades promovidas, dando 

sempre as funções de cada um nas respetivas atividades, aspeto importantíssimo para o 

meu crescimento e desenvolvimento enquanto docente. 
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2.4- As turmas 

Na primeira reunião do nosso núcleo de estágio foi-nos dado a conhecer pelo 

professor orientador Carlos Pires, as turmas que teríamos ao nosso dispor durante todo o 

ano letivo. Esta foi uma abordagem importante, pois aí soubemos que teríamos uma turma 

em cada período, o que não nos permitiria adaptar a nenhuma, e saberíamos que íamos ao 

longo do ano lidar com diferentes problemas e diferentes jovens, o que na minha opinião me 

deu uma experiência mais versátil e enriquecedora, uma vez que para diferentes problemas 

foi necessário encontrar diferentes soluções, promovendo em mim a capacidade de 

adaptação, e neste sentido crescer e desenvolver enquanto docente. “Uma oportunidade de 

refletir sobre a teoria e pensar dialeticamente a prática são nas aulas de Prática de Ensino, 

onde as experiências de estágio são expostas e refletidas coletivamente, ultrapassando o 

senso comum pedagógico e buscando resolver soluções” (Pelozo, 2007).  

Esta capacidade de adaptação só pode ser desenvolvida quando expostos a 

situações que estão fora da nossa zona de conforto, e penso que a liderança de diferentes 

turmas é o estímulo perfeito para o desenvolvimento desta capacidade.  

Importa referir que antes de entrar no processo de lecionação realizamos um estudo 

de turma, possibilitando juntar alguma informação pertinente que nos daria uma ideia prévia 

acerca da composição da turma, do género, hábitos de saúde, hábitos de atividade física e 

até mesmo o passado na disciplina de Educação Física, permitindo assim recolher dados 

importantes assim como perceber as motivações e capacidade física dos alunos. 

Este estudo de turma configurou-se numa das ferramentas que nos permitiu uma 

preparação antecipada, e ainda direcionar a organização do processo de lecionação à 

especificidade de cada turma.  

No entanto foi possível observar que as três turmas apesar de homogéneas, 

possuíam motivações diferentes, sendo que o 11º sabia que a média final não dependia de 

educação física, enquanto as duas turmas de 10º sabiam que esta disciplina já contava para 

a média final. Este tornou-se um aspeto crítico, uma vez que a motivação e disponibilidade 

dos alunos também eram diferentes, sendo que as turmas de 10º ano sempre se mostraram 

mais interessadas e motivadas. 

Só depois do primeiro contacto em termos de lecionação é que começamos a 

construir uma imagem e uma ideia real de cada turma e de cada aluno. É a partir deste 

momento que tentamos direcionar as nossas aulas para a especificidade de cada turma e se 

possível de cada aluno, só assim podemos aumentar os índices de motivação de cada um 
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deles. “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). 
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III- Desenvolvimento/ tarefas de estágio 

3.1- Planeamento 

Depois de realizado o estudo de turma e já com informações pertinentes quanto às 

turmas que íamos lecionar, seguiu-se o próximo passo, a caracterização do planeamento do 

processo de lecionação.  

Segundo Luckesi (1990), “O planeamento como ato político, será dinâmico e 

constante, pois estará adaptado a uma constante tomada de decisão”. Em conformidade 

com o autor podemos perceber que o planeamento é dinâmico, ou seja, é um ato passível 

de sofrer alterações, mas também é um processo constante, pois um bom profissional 

possui um planeamento objetivo como forma de se preparar para o futuro.  

Nesta medida, o planeamento é a forma mais exata e eficaz de preparação face aos 

desafios vindouros. Este processo assume principalmente na educação física uma extrema 

importância, uma vez que a lecionação depende de vários fatores tais como o espaço, o 

material, as modalidades e a turma em questão. Este processo torna-se muito complexo, 

contudo fundamental, pois só assim um professor consegue absorver toda a informação 

pertinente sobre estes fatores e moldá-la para que os objetivos sejam atingidos. Aranha 

(2004) considera que “as aulas da unidade de ensino devem corresponder ao que foi 

planeado na unidade didática, constituindo uma sequência lógica e contínua, de modo a 

garantir a consecução dos objetivos pré́-definidos”. 

Como tal, o planeamento foi a ferramenta utilizada de modo a obter e a selecionar 

informação que permite fazer uma preparação prévia. Com base nessa planificação, a título 

de exemplo, consegui perceber que no 1º período iria lecionar futsal, sendo que num dia 

daria em 1/3 de pavilhão e em outro dia teria o pavilhão todo para a realização da aula 

prática. É neste sentido que se torna importante o processo de planeamento uma vez que 

eu sabia que existiam aulas onde poderia optar por situações de jogo mais formal, e aulas 

onde teria que optar por situações mais reduzidas, uma vez que o espaço era 

condicionante. Com este exemplo posso demonstrar o porquê de para mim este processo 

de planeamento ser essencial para a organização das aulas. 

Através do mesmo processo foi possível saber que no 2º período iria lecionar 

ginástica onde poderia dar em 1/3 ou em 2/3 do pavilhão, e no 3º período iria dar badminton 

onde poderia ter 1/3 ou então 2/3 do pavilhão. É importante salientar que esta gestão do 



III-Desenvolvimento/ tarefas de estágio 
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

30 
 

espaço estava relacionado com outros professores que também frequentavam o pavilhão no 

mesmo horário.  

Por fim, o planeamento permite também obter informações acerca das atividades 

planeadas pela escola e pelo departamento de educação física.  

Por estes motivos enunciados, saliento mais uma vez a importância deste processo, 

uma vez que permite estar extra preparado para a lecionação e preparação das aulas.  

3.2- Tarefas de estágio 

Inicialmente, foi elaborada uma reunião na UTAD, nessa reunião deveriam estar 

presentes todos os estagiários e respetivos orientadores da escola. Nesta foram 

esclarecidas quais as funções de cada uma das partes, mas também foi clarificada a forma 

de avaliação, e todas as tarefas a desempenhar e de carácter obrigatório para os estagiários 

que se encontram minuciosamente referidas no documento orientador, Supervisão 

Pedagógica em Educação Física e Desporto: Parâmetros e Critérios de Avaliação do 

Estagiário em Educação Física (Aranha, 2008).  

No documento constam todos os parâmetros e critérios de avaliação das diversas 

tarefas do estagiário nomeadamente o estudo de turma, as unidades didáticas, os planos de 

aula, a prática de ensino supervisionada, e as atividades desenvolvidas da escola e para a 

escola.  

Todas estas tarefas vão ao encontro de um objetivo comum que é preparar a 

intervenção de uma forma organizada e direcionada para as respetivas turmas. Ajudam 

também a refletir através de um pensamento crítico, percebendo o que correu bem e o que 

correu mal, e assim criar estratégias para que as situações negativas não voltem a 

acontecer e os aspetos positivos sejam consolidados. Tudo isto no sentido de nos dar mais 

ferramentas para que possamos ser melhores profissionais e mais competentes no nosso 

futuro.  

3.3- Estudo de turma 

O estudo de turma foi uma das primeiras tarefas que nos foi solicitada pelo 

orientador, este estudo de turma tem como objetivo fornecer algumas informações prévias e 

antecipadas, acerca da globalidade da turma, mas também dos alunos enquanto seres 

individuais.  
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Segundo Aranha (2004) “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.” Seguindo esta ordem de ideias e após 

conhecer os contextos da escola e do meio, torna-se importante aprofundar o conhecimento 

da turma em que iremos lecionar, neste âmbito surge o estudo de turma como uma 

ferramenta muito importante.  

O estudo de turma dá-nos a possibilidade de recolher um conjunto de informações, 

que serão pertinentes para a organização e planeamento do processo de ensino. Com a 

análise dos dados recolhidos, foi possível obter informações acerca da globalidade da 

turma, como também informações individuais acerca de cada aluno. Nesta medida, posso 

afirmar que o planeamento e organização do processo de ensino foi orientado para as 

necessidades globais da turma, no entanto torna-se difícil fazer uma orientação deste 

processo para cada aluno, uma vez que as turmas tinham um elevado número de alunos, e 

cada aluno possui a sua individualidade, seja a nível do rendimento, preparação física, 

assim como a nível do historial de experiências em termos de atividade e prática física.  

Neste seguimento surge o primeiro problema, uma vez que devido a essa 

individualidade a minha aula não iria estar de acordo com as necessidades específicas de 

cada aluno, no entanto foi tido sempre em consideração as necessidades específicas 

globais da turma, possibilitando assim à maior parte da turma um processo de lecionação 

mais orientado, permitindo uma maior evolução. Já a outra minoria da turma, era utilizada 

como ferramentas de apoio, tentando manter a motivação dos mesmos, fazendo-os 

sentirem-se úteis e partes integrantes. Aranha (2004) referiu que “o professor pode realizar 

uma análise das condicionantes que afetem o rendimento dos alunos no processo de 

ensino-aprendizagem, tendo em vista a adoção de estratégias que vão de encontro aos 

problemas encontrados ”. 

Com base nesta afirmação, é importante o estudo de turma dar a informação que 

nos ajude a perceber melhor o estado global da turma, seja a nível físico como a nível da 

motivação, mas também o estado individual de cada aluno, pois cada aluno é um ser 

individual, e com as respostas no questionário conseguimos muitas das vezes perceber 

determinada reação e até mesmo determinados comportamentos. O estudo de turma é 

assim o primeiro passo na aproximação da turma e do aluno com o professor.  

No meu estudo de turma obtive informações muito relevantes para a planificação, 

tais como os hábitos de saúde, rotina diária, nutrição, disciplina de educação física, 
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atividade física e condição física. Sendo que os aspetos mais importantes deste questionário 

e os mais incisivos para o estágio realizado foram a disciplina de educação física onde 

consegui perceber as motivações de cada aluno, as preferências e as dificuldades de cada 

aluno. Também a condição física foi um fator importante, uma vez que permitiu perceber em 

termos gerais que a turma mantinha uma razoável condição física e assim concluir que 

poderia implementar nas aulas uma intensidade de moderada a alta, de forma a conseguir 

estimular as capacidades físicas dos alunos.  

Nesta ordem de ideias, o estudo de turma foi uma mais-valia na minha preparação e 

no planeamento do processo de ensino.  

3.3- Unidades didáticas 

A unidade didática surge como uma forma de estruturação mas também de 

planeamento das aulas de uma determinada modalidade. Esta foi sempre realizada de 

acordo com os dados obtidos no estudo de turma e da avaliação diagnóstica, sendo que 

este é um processo passível de alterações e de adaptações de forma a atingir os objetivos 

pretendidos.  

Gonçalves (2013) refere que as UD 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. A duração de cada UD está sempre dependente do 

volume e da dificuldade das tarefas de ensino-aprendizagem (Bento, citado por Évora, 

2005). 

De acordo com as ideias referidas pelo autor, torna-se importante a realização das 

unidades didáticas, uma vez que elas contêm toda a informação relevante para o processo 

de ensino-aprendizagem, tal como os critérios e parâmetros de avaliação, a caracterização 

dos recursos, a definição de objetivos e a estruturação dos conteúdos. A unidade didática ao 

reunir este tipo de informação, serve como uma ferramenta de auxílio na planificação e na 

estruturação do processo de lecionação, permitindo assim que a nossa atuação enquanto 

professores seja realizada de uma forma objetiva, específica e potencializada. 
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Segundo Aranha (2008), a unidade didática deve ser avaliada da através de 7 

parâmetros: 

 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 leccionada, 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 
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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. 

Com estes parâmetros podemos perceber que a função de uma unidade didática é 

fundamental na função de um professor, pois orienta e ajuda o professor na sua respetiva 

planificação. Com a unidade didática o professor discrimina as aulas, respetivos dias, 

conteúdos, material necessário, espaço disponível e estratégias a utilizar para atingir os 

objetivos. Esta forma de planificação ajuda o professor para que a sua ação seja 

direcionada e orientada, com vista no cumprimento dos objetivos e das necessidades 

específicas de cada aluno. Todo este processo deve seguir uma orientação lógica e uma 

progressão em termos de complexidade ajustada a cada turma. 

De acordo com os parâmetros referidos anteriormente da autora 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. Os objetivos permitem tomar decisões, definir estratégias e 

comportamentos.  

Durante o ano letivo foram realizadas três unidades didáticas, uma em cada período. 

A primeira unidade didática correspondente a futsal, a segunda unidade didática a ginástica 

e a terceira unidade didática a badmínton.  

Todas a unidades didáticas foram realizadas tendo em conta a avaliação diagnóstica 

da turma, o que por si só era muito importante uma vez que através dessa aula é possível 

perceber o nível global e individual da turma e assim ajustar os conteúdos e a complexidade 

dos mesmos. Outro fator levado a cabo foi perceber na avaliação individual quais os alunos 

com melhor prestação e que poderiam ser solicitados como agentes de ensino, assim como 

perceber nas modalidades colectivas quais poderiam ser os grupos mais capazes de 

potenciar o processo de ensino-aprendizagem.  

As unidades didáticas ao longo da prática foram sofrendo alterações, uma vez que 

diferentes problemas iam surgindo e com eles a necessidade de adaptar para resolver 

esses problemas era iminente. Isto mostra a importância de estes documentos não serem 

algo definitivo, mas sim algo dinâmico e passível de sofrer adaptações de acordo com as 

necessidades. 

Durante a unidade didática de futsal, a principal adaptação ocorreu na elaboração de 

grupos, uma vez que optei por separar rapazes e raparigas, de forma a criar um ambiente 
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mais desafiador e motivador para ambos os sexos, e assim criar também condições de 

sucesso para as alunas do sexo feminino que revelavam maiores dificuldades. 

A segunda unidade didática de ginástica foi sem dúvida a mais desafiadora, uma vez 

que os alunos possuíam uma prestação e uma pré-disposição muito aquém do que se 

pretende para este nível de escolaridade. Neste sentido, foi necessário adaptar os 

conteúdos e a progressão dos mesmos nas aulas. A complexidade foi aumentando de uma 

forma gradual e lenta, privilegiando sempre exercícios com progressões pedagógicas, e com 

ajudas minhas e dos restantes alunos. Procurou-se também implementar aulas a funcionar 

por estações para que cada aluno pudesse treinar as dificuldades que tinha, criando assim 

um ambiente estimulante e motivador. No final, dado os resultados obtidos, considero que 

estas adaptações foram fundamentais para atingir o sucesso dos alunos e os objetivos 

pretendidos. 

A terceira unidade didática de badmínton foi aquela que obteve menos adaptações, 

uma vez que a turma possuía já um nível de prestação elevado, e a própria modalidade 

despertava nos alunos maiores índices de motivação, facilitando o processo de ensino-

aprendizagem. O facto de ser no último período, aquele com menores adaptações à unidade 

didática, pode ser revelador de uma adaptação já consolidada ao processo de realização e 

elaboração das mesmas. 

Todas as unidades didáticas culminavam sempre com um processo de avaliação prático 

e uma reflexão, de forma a perceber o que correu bem e o que correu menos bem, para 

assim encontrar respostas e justificações para esse sucesso ou insucesso, permitindo assim 

adquirir ferramentas que me pudessem ser úteis nas seguintes unidades didáticas e no meu 

futuro enquanto professor.  

3.4- Planos de aula 

As aulas devem corresponder ao que foi planeado na unidade didática, constituindo 

uma sequência lógica e contínua, de modo a garantir a consecução dos objetivos pré-

definidos na unidade didática, devendo cada aula ser previamente planeada, de acordo com 

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

plano de aula (Aranha, 2004).  

O plano de aula é uma ferramenta que deverá sempre auxiliar o professor, no 

sentido em que permite que este planeie a sua intervenção, forma de intervenção e as 

estratégias necessárias para que os alunos cumpram com os objetivos pré estabelecidos.  
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Esta deverá ser sempre um instrumento de apoio, mas nunca um fator limitador, por 

outras palavras, o professor nunca terá de seguir esse plano à risca, uma vez que as aulas 

estão sempre sujeitas a adaptações constantes, de forma a um melhor cumprimento dos 

objetivos de aula. Sendo assim, o plano permite ao professor estar extra preparado mas 

também aberto a quaisquer adaptações necessárias para que a aula decorra da melhor 

forma possível.  

Durante o meu percurso realizei 52 planos de aula, estruturando-os em três partes 

distintas. A primeira parte diz respeito a toda a informação pertinente acerca da aula, onde é 

identificada a instituição, o professor, a data, o espaço, a hora e a turma. Também constava 

de seguida o objetivo específico da aula, e os objetivos operacionais, sendo os últimos 

compostos por ação, contexto e critérios de êxito.  

A segunda parte do plano comtempla uma descriminação mais detalhada de todos 

os objetivos operacionais, onde é referida a instrução, a organização, e as atividades, 

também era referido o tempo estipulado para cada tarefa e a transição entre tarefas. Por fim 

era mencionado as estratégias utilizadas, o método de controlo, a instrução para os alunos e 

realizada uma pequena ilustração dos exercícios. 

Por último, mas não menos importante, era realizado um balanço/reflexão do plano 

de aula. Aqui era o momento de perceber o que correu bem e o que poderia ter corrido 

melhor, os motivos para que isso tivesse acontecido, e tentar encontrar soluções para que 

no futuro tudo corresse pelo melhor. 

Com a minha experiência posso concluir que o plano de aula é uma ferramenta de 

apoio importante para a nossa função, ajudando a que o nosso trabalho seja orientado e 

guiado no caminho certo, no entanto não pode nem deve ser uma ferramenta a que o 

professor fique confinado, uma vez que uma aula pode ter inúmeros contra tempos, e a 

necessidade de adaptação torna-se deveras importante.  

3.5- Prática de ensino supervisionada (PES) 

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. 

Neste sentido, a PES assume uma importância enorme nesta etapa da vida de um 

estagiário, é neste momento que a partilha de experiências entre supervisor e 
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supervisionado começa a definir a forma de atuação do aluno estagiário e a sua forma de 

atuar enquanto profissional. 

Nesta medida, eu posso afirmar que este foi um elemento muito importante na minha 

formação enquanto professor, uma vez que através da observação do professor orientador 

Carlos Pires e observação dos restantes elementos do núcleo de estágio pude evitar alguns 

erros antes sequer de estes acontecerem, ou seja permitiu-me melhorar sem ter a 

necessidade de errar. No entanto, com o erro também evoluí e aprendi muito, uma vez que 

o professor orientador Carlos Pires sempre se mostrou disponível a mostrar-me quais os 

erros realizados e as estratégias necessárias para que estes não se voltassem a repetir.  

Caracterizo assim este processo como uma relação de comunicação e partilha de 

reflexões constantes, onde tinha por base a minha atuação com a turma, mas também a 

atuação do professor e a atuação dos restantes elementos do núcleo de estágio. Acho que é 

neste momento que a partilha de reflexão se torna enriquecedora, pois erros que eu cometi 

eram referidos e a reflexão obrigava a encontrar uma solução capaz de melhorar a minha 

atuação, assim como os erros dos restantes elementos que compunham o núcleo de estágio 

eram também aprendizagens para mim.  

Sendo assim, as nossas reflexões e observações centram-se 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 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 
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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-afetividade) a fim de os orientar na correta execução dos 

exercícios e no adequado comportamento, mantendo elevados os níveis de 

motivação e empenho dos alunos; 

 7º Parâmetro – Linguagem utilizada: o professor utiliza uma linguagem clara e 

acessível à compreensão do seu significado pelos alunos utilizando termos 

técnicos oportuna e adequadamente. 

 8º Parâmetro – Sequência da aula: a aula apresenta uma estrutura 

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

dificuldade das tarefas estão adequadas às capacidades dos alunos; 

 9º Parâmetro – Conclusão da aula: o professor conclui a aula de modo sereno 

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

despertando os alunos para as etapas seguintes da unidade didática (extensão 

dos conteúdos – aulas seguintes); 

 10º Parâmetro – Concordância com o plano/adaptabilidade da aula: a aula 

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

imprevistas, o professor revela capacidade para se adaptar, integrando-se ou 

não no plano previsto, sem, contudo, perder de vista os objetivos definidos e o 

essencial da aula. 

O registo da observação e respetiva reflexão, referente à atuação do professor 

orientador e também dos restantes elementos do núcleo de estágio foram realizadas com 

base nestes 10 parâmetros. 
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Alarcão e Roldão (2008) referem que “a atitude reflexiva é considerada promotora de 

conhecimento profissional na medida que implica o questionamento permanente de si 

mesmo e das suas práticas”. É só deste modo que a PES revela-se como uma ferramenta 

de extrema importância, não só porque permite a reflexão de alguém mais experiente sobre 

as nossas práticas, mas também porque permite a nossa própria reflexão sobre as nossas 

práticas, tudo isto com o objetivo e o intuito de melhorar e aprimorar o nosso processo de 

lecionação, e consequentemente ajudar os alunos a atingir as metas inerentes ao processo 

de ensino-aprendizagem. 

Ao longo do estágio posso afirmar que existiram circunstâncias onde nem sempre 

concordei com as ideias do professor supervisor orientador, no entanto sempre expus o 

porquê de não concordar e tentei passar o meu ponto de vista, podendo algumas das vezes 

até mesmo alargar os conhecimentos do supervisor, criando-se uma relação reciproca onde 

não só um dos lados ensina e o outro aprende, mas sim onde existe a passagem de 

informação, a compreensão de ambos os lados e a aprendizagem contínua, tornando-se 

assim um processo ainda mais enriquecedor.  

Um exemplo desta situação acima referida aconteceu durante a lecionação, mais 

concretamente no aquecimento. O aquecimento utilizado pelo professor orientador era o 

aquecimento tradicional em duas colunas e mobilização articular. Sendo este um tipo de 

aquecimento que na minha ótica poderia ser mais motivador e mais específico, optei por não 

seguir o padrão do professor orientador e sim um padrão onde o aquecimento era realizado 

através de um jogo lúdico ou então através de um exercício já específico do objetivo da 

aula. Neste sentido, o professor orientador gostou particularmente dos exercícios 

específicos, e ficou receptivo aos jogos lúdicos, eu expliquei que era uma forma de motivar 

mais os alunos para a aula, sendo que o professor concordou e apoiou-me nesta prática.  

O supervisor tem um impacto enorme neste processo de adaptação a esta nova 

realidade, e neste aspeto o meu supervisor e orientador ajudou-me em todos os sentidos, 

fossem na realização dos documentos (planos de aula, unidades didáticas, avaliações e 

reflexões), como no suporte para a minha prática propriamente dita.  

Concluo assim, que a PES é um instrumento obrigatório e muito importante, uma vez 

que ao existir no percurso do estagiário alguém mais experiente e que possui um melhor 

conhecimento sobre a realidade do processo de ensino-aprendizagem, este poderá 

contribuir com a passagem de vários conhecimentos e assim contribuir para uma melhor 

adaptação do estagiário à realidade escolar. 
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3.6- Avaliação 

Esta etapa em especial foi a que gerou maiores dificuldades e receios, uma vez que 

a vontade de ser justo e imparcial era muito grande, no entanto este processo de avaliação 

é algo muito complexo e que envolve muitos e diferentes fatores.  

Segundo Boggino, (2009) “avalia-se para se conhecer e só conhecendo o que o 

aluno sabe ou não sabe é que é possível realizar intervenções pedagógicas apropriadas, 

que tendam a gerar melhorias nas suas aprendizagens. Por isso, consideramos que o ponto 

de partida do ensino tem que ser a avaliação, e não os conteúdos curriculares”. Com base 

no referido pelo autor podemos perceber claramente a necessidade e a importância da 

avaliação diagnóstica. Esta deve ser a primeira avaliação a ser realizada, como forma de 

conhecer os alunos e assim poder direcionar as nossas intervenções pedagógicas de uma 

forma mais específica e coerente com as necessidades apresentadas.  

Na primeira aula de cada modalidade lecionada foi realizada a avaliação diagnóstica. 

A avaliação diagnóstica foi realizada tendo em vista os objetivos pretendidos e enunciados 

no currículo do ministério da educação para determinada modalidade e determinado ano de 

escolaridade. Assim sendo, eram avaliados os conteúdos e as ações mais específicas e 

básicas de determinada modalidade, permitindo assim realizar uma análise global e 

individual da turma, identificar o nível geral da turma e as necessidades específicas gerais e 

individuais. Este tipo de avaliação permite ao professor orientar o processo de lecionação 

com o objetivo de cumprir as necessidades e as metas curriculares.  

Um exemplo da importância desta avaliação sucedeu-se na modalidade de ginástica, 

nesta avaliação foi observado na turma um nível muito reduzido, com dificuldades especiais 

na realização de rolamentos, devido a receios e medos. Com esta informação, foi possível 

orientar a minha lecionação para que os alunos perdessem sobretudo os medos, utilizando 

exercícios mais simples e com várias progressões pedagógicas. 

Outra forma de avaliação utilizada foi a avaliação formativa. Esta foi realizada 

diariamente e sistematicamente, sempre que existiu contacto com os alunos, onde através 

da observação e registos (de assiduidade, comportamento, momentos de avaliação) 

conseguimos interpretar e avaliar o aluno, seja a nível cognitivo, a nível sócio-afetivo e ou a 

nível motor. Só através desta avaliação constante é que o professor consegue orientar o seu 

processo de ensino-aprendizagem para o cumprimento dos objetivos pré estabelecidos, 

conseguindo assim perceber as dificuldades e as adaptações necessárias para que o 

desenvolvimento do aluno seja potenciado.  
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Este tipo de avaliação torna-se por estes motivos retratados uma ferramenta e uma 

estratégia que pode apoiar o professor a orientar o seu processo de ensino-aprendizagem 

de uma forma mais específica e adequada.  

Boggino (2009) considera a avaliação um processo sistemático de construção e 

reconstrução de conhecimentos, nos quais são imprescindíveis a intervenção e o apoio 

pedagógico, feito com base na avaliação das ações e produções dos alunos. 

Por último, surge a avaliação sumativa, que se dividiu numa avaliação teórica e 

prática. A avaliação prática foi realizada em concordância com a avaliação diagnóstica, e a 

avaliação teórica foi realizada através de um teste teórico.  

Esta avaliação sumativa comtempla também uma avaliação contínua prática, uma 

vez que eram realizados vários momentos de avaliação em aulas distintas, entrando todos 

os parâmetros na avaliação sumativa. A avaliação final formal é uma avaliação que tem por 

base os mesmos parâmetros que a avaliação diagnóstica, e permite verificar se os alunos 

tiveram uma evolução, estabilização ou regressão. Este tipo de avaliação mostra não só as 

competências práticas dos alunos, mas reflete também o empenho dos alunos nas aulas.  

Relativamente à avaliação teórica esta também teve uma cotação na avaliação dos 

alunos, apesar de eu não estar em conformidade com a mesma, sempre foi exigida pelo 

professor orientador. Esta avaliação tinha como objetivo verificar o conhecimento dos alunos 

acerca das regras da modalidade dada naquele momento, alguma da sua história e também 

critérios de êxito específicos de conteúdos da modalidade. Na minha opinião e não 

invalidando a importância dos alunos saberem mais sobre a modalidade dada, se eu 

pudesse optar pela forma de avaliação eu teria optado por avaliar de forma diferente. 

Tentaria avaliar o conhecimento das regras através de jogo formal entre os alunos, e 

tentaria perceber se eles respeitavam as regras do jogo. A parte cognitiva poderia ser 

avaliada através do conhecimento da parte tática de algumas modalidades, tais como por 

exemplo o posicionamento. Por isso penso que esta parte da avaliação cognitiva poderia ser 

avaliada num teor mais prático. No entanto, esta avaliação foi sempre imposta por parte do 

professor orientador. 

O conjunto destes parâmetros da avaliação sumativa culmina numa classificação 

final, onde o aluno é classificado numa escala de 0-20.  

Evocando a minha experiência de avaliação e classificação dos alunos, penso que a 

avaliação passa por uma estratégia muito útil e que permite adaptar e orientar a minha 

atuação de acordo com as necessidades específicas dos alunos. Já a classificação, foi um 
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momento em que mais uma vez presenciei uma situação que me era completamente nova, 

e que me inseriu ainda mais no contexto de docente, tornando assim mais enriquecedora 

esta experiência.  

3.7- Técnicas de intervenção pedagógica 

As técnicas de intervenção pedagógica estão ligadas a quatro dimensões 

determinantes: instrução, gestão, clima e disciplina (Siedentop, 1983). No entanto, Aranha 

(2004) ainda complementa e acrescenta que estas três dimensões estão estritamente 

interligadas e dependentes umas das outras, uma vez que o domínio de todas é que 

promove a excelência do trabalho de um professor.  

A instrução diz respeito à promoção das aprendizagens dadas pelo professor para os 

alunos, esta manifesta-se essencialmente através da comunicação, onde prevalece a 

transmissão de informação acerca da matéria de ensino, através da explicação, 

demonstração e feedback.  

Remetendo à experiência obtida no estágio, num primeiro momento, o ato de instruir 

os alunos foi um pouco complicado, uma vez que sempre tive a preocupação de passar 

muita informação aos alunos, o que desde cedo analisei e percebi que era fonte de muita 

distração e estes não absorviam a informação necessária. Outro aspeto negativo com esta 

passagem de informação excessiva era a perda de algum tempo útil para a prática da aula. 

Sendo assim, e como forma de solucionar este problema, optei por passar sempre por uma 

informação mais curta, objetiva e específica, onde os alunos conseguiam destinar um tempo 

de atenção superior e captar a informação antes de entrarem numa situação de distração.  

Tendo em vista aumentar a eficácia da instrução, optei desde cedo por primeiro 

realizar a organização prévia da disposição dos alunos, e só depois realizar a instrução, o 

que permitia que a informação da organização não tivesse impacto sobre a instrução, 

permitindo que esta última fosse absorvida de uma melhor forma. Outra estratégia 

implementada foi após a organização e a respetiva instrução, tentar sempre que um 

elemento ou grupo de elementos realizasse uma demonstração do pedido anteriormente, 

para que os alunos tivessem um exemplo visual, o que muitas das vezes facilita a prática do 

exercício, e ao mesmo tempo possibilita um maior controlo da restante turma e uma 

correção mais assertiva se necessário.  

As dificuldades encontradas nesta dimensão recaíam essencialmente no início das 

aulas, devido à chegada dos alunos após o começo da aula ou devido à não realização das 
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aulas. De forma a contrariar estes aspetos, foi realizada uma chamada confirmando as 

presenças após 10 min do toque, sendo que o atraso correspondia a uma penalização, e a 

não realização da aula também foi combatida com uma outra penalização. Outra estratégia 

benéfica, referida anteriormente foi a utilização de jogos lúdicos como aquecimento, uma 

vez que os alunos valorizavam e gostavam muito desta vertente mais lúdica, isto fazia com 

que os alunos tentassem sempre chegar à hora e mais motivados para realização da aula.  

O domínio da gestão diz respeito a toda a ação que visa promover as estruturas de 

organização, de forma a rentabilizar o máximo de tempo útil de aula.  

Com o objetivo de maximizar o tempo útil de aula, a organização dos alunos nos 

exercícios foi sempre realizada antes da instrução, levando deste modo a uma menor 

dispersão dos alunos, e a uma interiorização de informação mais eficaz por parte dos 

alunos. Como tal, analiso que este tempo útil de empenho motor foi sempre valorizado e 

potenciado.  

Na dimensão da disciplina, ciente das dificuldades encontradas pelos docentes 

estagiários face ao comportamento inapropriado dos alunos, optei por manter uma postura 

mais rigorosa e rígida, onde claramente incitei os alunos a entender que a minha 

flexibilidade e a minha tolerância não seria maior nem menor que a do professor orientador. 

Como resultado desta medida, verifiquei por parte dos alunos a resposta que esperava, ou 

seja, um maior respeito, mais obediência e um cumprimento das normas já pré-

estabelecidas para manter durante o período de aula, uma vez que como o espaço é 

diferente do utilizado nas outras disciplinas, os alunos entendem-no como um espaço de 

maior liberdade.  

Principalmente na primeira turma, e segunda turma penso que esta postura foi 

essencial, uma vez que eram turmas com historiais de mau comportamento, e com casos 

particulares difíceis que acabavam por destabilizar o resto da turma, e só mantendo esta 

postura rígida, foi possível controlar e melhorar os índices comportamentais da generalidade 

da turma e alguns casos individuais. 

Posso referir que em termos de disciplina retenho um feedback positivo face há 

minha postura, uma vez que consegui manter o controlo e o respeito dos alunos, facilitando 

assim a minha ação e intervenção. É importante acrescentar que, com o decorrer das aulas, 

fui também cedendo mais liberdade aos alunos, mantendo sempre o sentido de 

responsabilidade nos mesmos. De um modo geral, considero que essa minha postura foi a 

ideal, porque permitiu que os alunos me identificassem como líder, e por outro lado 
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identificassem quando era momento de brincar e momento de trabalhar. Criando desta 

forma uma relação com os alunos muito positiva. 

Relativamente à dimensão do clima, sempre fui apologista que as aulas de educação 

física deviam-se demarcar das demais, uma vez que o próprio espaço destinado às aulas é 

diferente, e estas devem promover atividades mais prazerosas e providenciar um clima 

positivo.  

Tendo em vista a promoção do clima positivo, os exercícios selecionados foram os 

mais motivadores possíveis e simultaneamente procurou-se que estes despertassem nos 

alunos o elemento da competição. Desta forma os alunos mantinham a motivação e a 

dedicação nos parâmetros desejados, uma vez que o fator competitivo é algo muito 

motivador e valorizado pelos mesmos. 

Em suma, a relação interpessoal entre elementos da turma e até mesmo com o 

professor, deve ser sempre trabalhada e promovida, garantindo desse modo que esta seja o 

mais positiva possível, pois só assim é possível atingir o clima positivo. Estas características 

foram das que mais prezava enquanto aluno e desse modo enquanto docente sei que estas 

são importantes para o desenvolvimento pessoal dos alunos e para a promoção da 

motivação dos mesmos para a disciplina. 

3.8- Estilos de ensino 

No processo de ensino-aprendizagem existem vários estilos de ensino, não existindo 

um consenso quanto ao mais correto ou errado, apenas poderão ser mais adequados e 

indicados conforme os contextos onde são aplicados. Nesta medida, torna-se importante 

que o professor seja capaz de dominar e incutir alguns desses estilos de forma a cumprir 

mais objetivamente o objetivo final, que é o de ensinar.  

No decurso do estágio, existiram momentos diferenciados, no entanto os estilos mais 

utilizados foram o estilo baseado na autoavaliação reciproca e inclusiva. Estes estilos além 

de distintos promovem nos alunos a capacidade de desenvolver diferentes tipos de 

perceção e relação interpessoal e intrapessoal. Sendo que no estilo da autoavaliação, o 

aluno tem uma perceção do seu corpo e do seu rendimento, levando a um constante 

exercício de autofeedback e autoperceção. 

Relativamente ao estilo reciproco, pretende-se que neste exista interajuda entre os 

alunos promovendo uma relação interpessoal, e a consciencialização do movimento no 
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outro. Como tal, ao longo das aulas os alunos receberam feedbacks de modo a estimular 

neles o sentido de ajuda e cooperação para com os colegas estivessem em grupos 

numerosos ou a pares. 

No estilo inclusivo, foi igualmente utilizado, com base na promoção da inclusão dos 

alunos centrado no desempenho de uma tarefa em comum. No entanto, esta tarefa permite 

uma performance diferenciada dos alunos, e assim sendo uma diferenciação das 

capacidades de cada aluno. Recorrendo a um exemplo efetivado na modalidade de 

ginástica, onde os alunos tinham ao seu dispor a mesma tarefa, nomeadamente o rolamento 

à retaguarda. No entanto essa mesma tarefa divergia em muitas estações, onde cada 

estação correspondia a um nível, e assim sendo os alunos eram divididos pelo seu nível de 

prestação nas diferentes estacões, de forma a permitir uma aprendizagem mais direcionada 

às necessidades de cada aluno assim como uma progressão pedagógica facilitadora.  

É importante referir que cada aluno era capaz de perceber qual o nível mais ajustado 

às suas capacidades, o que também permitia que todos estivessem motivados para evoluir 

e passar ao nível seguinte. Este tipo de abordagem promove o desenvolvimento da 

autoperceção, e permite ao professor dar mais feedbacks sejam eles individuais ou 

coletivos, assim como permite que a ajuda seja mais eficaz em torno das dificuldades 

centrais dos alunos. 

Outro estilo muito utilizado durante o estágio foi a descoberta guiada, promovendo 

nos alunos determinadas situações problemáticas/questões onde eles tinham que intervir e 

tentar dar a resposta mais correta. Este tipo de estilo promove nos alunos a busca e a 

procura pela melhor resposta, a mais acertada, tendo em conta a situação e o contexto. 

Concretamente utilizou-se este estilo predominantemente na instrução, na conclusão mas 

também na parte principal da aula. Este tipo de estilo desperta entusiasmo nos alunos e 

mantém-nos motivados.  
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IV- Prática pedagógica supervisionada e reflexão 

“O estágio é um período único e significativo na vida pessoal e profissional de 

qualquer professor.” (Simões, 2003) 

O estágio é o momento mais almejado na preparação de um professor, contudo é, na 

minha opinião, a etapa mais importante. Ao longo da caminhada, é neste momento que 

existe o primeiro contato com a profissão, e a primeira oportunidade de aplicar todos os 

conhecimentos adquiridos ao longo do percurso e formação académica. O estágio 

proporciona o desenvolvimento, uma vez que neste é tomada a consciência dos problemas 

e das responsabilidades que acarreta um professor, neste somos colocados pela primeira 

vez em situações reais, das quais é necessário dar uma resposta imediata, possibilitando a 

aprendizagem e a formação enquanto profissional. 

É nesta etapa que o professor estagiário se começa a definir como futuro professor, 

adquirindo algumas estratégias que lhe parecem as mais adequadas, e começa a criar uma 

postura de liderança que lhe permitirá manter um maior controlo da turma.  

Com tudo isto, e baseado na minha experiência considero dois fatores fundamentais 

para a obtenção do sucesso durante o estágio. O primeiro fator recai em todos os 

conhecimentos que foram adquiridos ao longo do plano de estudos, uma vez que estes nos 

dão o suporte e uma orientação da nossa atuação enquanto professores, e além disso dão-

nos também uma série de ferramentas e estratégias que são fundamentais para esta 

primeira experiência. O segundo fator que também possui uma enorme importância é a 

presença de um orientador/supervisor na escola, uma vez que ele, com toda a sua 

experiência é um apoio e um guia na resolução dos problemas que surgem em contexto 

real. Por outro lado, o orientador fomenta e promove nos estagiários através da sua forma 

de liderança um certo contágio, uma vez que com toda a sua experiência sabe distinguir 

diferentes momentos e aplicar formas de liderança diferenciadas e específicas para cada 

situação.  

Com isto é alegada a importância do orientador/supervisor responsável por nos 

integrar e dar a conhecer este contexto real, que pessoalmente num primeiro contacto foi 

um choque, mas com a ajuda do professor Carlos Pires foi possível solucionar sempre os 

problemas que iam surgindo, e adaptar-me às turmas e aos contextos. O professor Carlos 

Pires sempre manteve uma postura liberal, dando-nos liberdade quase total na liderança, 

orientando-nos só em alguns momentos mais cruciais, de forma a somente guiar o caminho 
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e não a condicioná-lo, permitindo a procura das respostas aos problemas. Essas respostas 

quando encontradas eram refletidas e debatidas em conjunto com ele.  

Penso que é nesta medida que esta prática ganha uma importância acrescida, uma 

vez que a solução para os diferentes problemas partia sempre dos estagiários, e quando 

somos nós a presenciar e a deliberar a resolução dos problemas, a aprendizagem torna-se 

mais duradoura e enriquecedora.  

Problemas como a gestão do tempo, a escolha dos exercícios, a gestão do espaço, a 

forma de liderar e o tipo de feedback, foram sempre desafios constantes ao longo do 

estágio, e a resolução destes nem sempre foi linear ou até mesmo facilitada. De seguida 

será apresentada a solução que fez face aos mesmos.  

A gestão do tempo e do espaço sempre foi um aspeto muito importante, uma vez 

que o objetivo passava por potenciar ao máximo o tempo de atividade motora. Com tal 

propósito antes do início da aula era preparado o espaço e o material e durante a aula como 

já referido, era efetuada a organização dos alunos antes de dar a instrução.  

Relativamente às escolhas dos exercícios mais apropriados, estes foram pensados 

de modo a serem os mais dinâmicos, e motivadores possíveis. A título de exemplo, durante 

o estágio sempre tentei utilizar exercícios de jogo formal ou reduzidos, uma vez que criam 

condições de competitividade, elemento sempre valorizado por parte dos alunos. Já na 

modalidade de ginástica em concreto foi utilizada a estratégia das estações, onde um único 

exercício apresentava diferentes níveis de dificuldade e de superação, permitindo aos 

alunos estar numa estação que tivesse dificuldade mas concretizável, o que permite que 

fosse estimulante e desafiador ao mesmo tempo.  

Outro problema a mencionar, foi a forma de liderança, uma vez que diferentes 

turmas obrigavam a diferentes formas de liderança. Face às diferentes posturas dos alunos 

foram adotadas diferentes estratégias de liderança, em diferentes turmas, sendo que nas 

duas primeiras utilizei uma postura mais rígida, levando a que os alunos percebessem que a 

aula era constituída por diferentes momentos, logo teriam que adquirir um comportamento 

apropriado para momentos distintos. No momento de ouvir e trabalhar tinham que manter a 

postura correta, e no momento de exercitar tentei sempre manter um clima positivo e bem-

humorado entre a turma. Na última turma e face à postura exemplar da mesma, foi possível 

manter uma postura mais aberta, onde era dada mais liberdade aos alunos.  

Outro problema sentido esteve na origem e na indicação do feedback. No início 

sempre optei por efetuar feedbacks de correção individual, pelo que com o passar das aulas 



IV- Prática pedagógica supervisionada e reflexão 

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

51 
 

e com as observações do orientador, foi possível identificar esta prática como algo muito 

redutor, uma vez que muitos alunos cometiam os mesmos erros, e sendo assim o feedback 

coletivo seria mais eficaz e eliminaria esse erro comum a quase todos os elementos da 

turma. Como tal, passou-se a utilizar mais o feedback coletivo, conjugando com o feedback 

individual, o que promoveu uma intervenção mais eficaz, eliminando esse erro comum a 

quase todos os elementos da turma, e permitindo ao mesmo tempo o foco no trabalho 

individual de cada aluno, uma vez que todos os alunos gostam de sentir que os professores 

estão a observar o seu trabalho e empenho.  

Concluo assim que esta prática para além de ser muito importante, é fundamental, 

não só na preparação para lecionar, mas também pelas aprendizagens obtidas nesta etapa. 

Hoje, após o término do estágio, é possível afirmar que sou melhor profissional e considero-

me pronto e apto para abraçar esta profissão.  
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V- Atividades escolares desenvolvidas pelo núcleo de estágio 

5.1- Atividade sobre o programa para educação e saúde 

Esta atividade surge com a necessidade de cumprir o programa de educação para a 

saúde integrado no plano de estudos dos alunos de 10º ano e 11º ano, sendo que este é 

obrigatório estar articulado com a colaboração de vários professores de diferentes 

disciplinas. 

Como tal, e em concordância com o professor Carlos Pires, foi decidido que iriamos 

utilizar uma aula de 90 minutos para a implementação deste projeto. Referente à temática a 

ser retratada foram abordados e selecionados alguns temas que pudessem despertar nos 

jovens algum interesse, mas acima de tudo que ampliasse o conhecimento e permitisse 

desenvolver uma atitude refletiva face ao problema, e ao mesmo tempo aumenta-se o 

espírito crítico e facilita-se as tomadas de decisões. 

Para este efeito, foi dada a oportunidade aos alunos o tema que gostariam de 

explorar. O tema eleito foi “os perigos da internet e a relação com a pedofilia”. Queríamos 

com esta possibilidade, acima de tudo dar aos alunos algo que lhes despertasse o interesse, 

e sendo assim lhes passe-se a responsabilidade para um correto comportamento uma vez 

que a escolha do tema partiu deles. Por outro lado este tema consta como um dos perigos 

mais iminentes neste século, uma vez que com o avanço tecnológico, todos os alunos têm 

acesso a internet, e às redes sociais estando mais facilmente expostos a estas situações.  

Desta forma, recorreu-se à utilização de meios audiovisuais com a visualização do 

filme “trust”, uma vez que este representa uma adolescente que é violada depois de se 

expor aos perigos da internet. O filme tinha como objetivo sensibilizar e alertar os alunos 

para estas situações, e assim evitar comportamentos de risco.  

Num segundo momento, realizou-se um debate, onde foram expostas algumas 

questões eram realizadas aos alunos, e onde era possível estes exporem igualmente as 

suas dúvidas aos professores, realizando uma discussão acerca do tema.  

A nível logístico, foi necessário concretizar algumas tarefas para possibilitar estas 

abordagens ao tema. Essas tarefas passaram pela seleção das partes mais importantes do 

filme e os respetivos cortes no filme, uma vez que este era longo. Realizar toda a 

organização da atividade, onde se reservava o auditório e a realização da planificação. Por 
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fim foi necessário desenvolver a função de moderador assim como dar um contributo 

pertinente para o debate/reflexão. 

Em suma, penso que foram cumpridos todos os objetivos desta atividade, uma vez que a 

participação dos alunos foi ativa e positiva, e todos eles ficaram alertados para a temática do 

tema.  

5.2- Atividade projeto de flexibilidade  

A atividade denominada de projeto de flexibilidade foi introduzida este ano letivo no 

plano de estudos dos alunos de 10º ano, sendo este de carácter obrigatório, foi incluído em 

todas as unidades curriculares de modo a ser trabalhado e aplicado. 

Desta forma, e depois de analisar os objetivos do programa optou-se por realizar 

uma atividade que promovesse a unificação do meio escolar, mas simultaneamente que 

diferisse de todas as atividades realizadas até aqui.  

O tema adotado para este projeto foi os direitos da criança, sendo que a atividade 

dizia respeito aos alunos do 10º ano, e depois de uma análise com o professor orientador, 

achamos que seria interessante desenvolver em conjunto com os alunos de 10º ano, uma 

atividade também direcionada para os alunos do 4ºano que estão inseridos também no 

agrupamento de escolas da Morgado de Mateus.  

Deste modo, foi pretensão aludir ao tema dos direitos da criança, principalmente ao 

brincar, mas por outro lado criar um momento de partilha e confraternização entre alunos de 

diferentes faixas etárias.  

Para tal, foi promovido o contacto com as professoras dos alunos do 4ºano, pelo 

professor Carlos Pires. Realizado o contacto, procedeu-se uma visita à escola de forma a 

conhecer os alunos e a recolher alguns dados destes, tais como o comportamento, o 

número de alunos e os respetivos sexos, algo que foi fundamental para a criação de grupos. 

O processo de preparação da atividade foi fomentado com a ajuda dos alunos de 10º 

ano que trouxeram de casa algumas atividades e jogos que pudessem ser desenvolvidos 

com os alunos do 4ºano, porém só uma turma apresentou essas atividades. De seguida, foi 

realizada uma planificação de toda a atividade, onde a intervenção dos estagiários foi 

fundamental, uma vez que permitiu organizar todas as atividades antecipadamente.   



V- Atividades escolares desenvolvidas pelo núcleo de estágio 
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

57 
 

Duas semanas antes do evento foi realizado um ensaio geral só com os alunos de 

10º ano, e onde foi possível acertar alguns pormenores, e retificar alguns problemas, 

permitiu também que todos os alunos ficassem cientes das suas funções, e tivessem 

conhecimento de todas as atividades que seriam desenvolvidas.  

A atribuição de tarefas foi feita para todos os alunos do 10º ano, de modo a estes 

ficar responsáveis por algum momento na atividade. As tarefas distribuíram-se pela 

recessão dos alunos do 4ºano, na participação nas atividades com os alunos de 4ºano, na 

liderança, monitorização e dinamização das atividades e pela anotação das pontuações e os 

restantes ficariam com a tarefa de resolver problemas pontuais.  

As tarefas das quais fui encarregue foram a concretização de toda a logística e 

organização da atividade, assim como a liderança e a dinamização de toda a tarefa, sendo 

esta realizada com sucesso, uma vez que tinha conhecimento profundo sobre toda a 

organização e dinâmica das atividades a desenvolver.  

No final da atividade foi realizado um lanche com todos os intervenientes, o que 

também promoveu mais uma vez a interação entre todos os alunos e os professores.  

Assim conclui-se que a atividade foi um sucesso, foi algo que se demarcou pela 

diferença, e uniu a comunidade escolar. Os alunos do 4º ano ficaram muito contentes por 

estarem inseridos num clima de diversão, atividade física e interação com os alunos mais 

velhos. Já os alunos de 10º ano também gostaram da atividade, uma vez que sentiram-se 

úteis e parte integrante de todo o processo, permitindo a interação com as crianças e a 

construção de um clima de cumplicidade com as mesmas. 

5.3- Taça Morgado Mateus e taça Morgadinha  

A Taça Morgado e Morgadinha é um evento que conserva uma grande tradição na 

escola, consumando com o ano decursivo a décima sétima edição da Taça Morgado 

enquanto a Taça Morgadinha conta com quinze edições, e é já uma edição característica da 

escola, que se realiza todas as quartas-feiras de maio.  

Esta atividade sempre foi organizada e desenvolvida pelo professor Carlos Pires e 

pelo respetivo núcleo de estágio, e sendo assim, neste ano letivo ficamos nós mais uma vez 

encarregues por organizar esta atividade.  

Para a realização destas, foi solicitado pelo professor orientador a realização de um 

cronograma de tarefas, para que assim a repartição delas fosse destinada a todos os 
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elementos do núcleo de estágio. Foi igualmente desenvolvido um regulamento da atividade, 

um projeto da atividade, as fichas de inscrição, o calendário e distribuir os respetivos 

professores pelas seleções masculinas e femininas.  

O meu trabalho incidiu na realização do regulamento, e na liderança da seleção dos 

alunos dos cursos profissionais, onde fui o responsável pela organização da equipa. 

Também desempenhei as tarefas de arbitragem, de preparação do pavilhão e de publicitar o 

evento.  

Esta atividade tem como objetivo primordial servir os alunos de toda a comunidade 

escolar, mas também dar continuidade ao trabalho realizado no desporto escolar. Por essa 

razão, é fomentada a participação das seleções do desperto escolar. São objetivos que 

permitem, criar um envolvimento e a participação dos alunos da comunidade escolar, dos 

alunos envolvidos no desporto escolar, mas também possibilitar uma interação entre alunos, 

e entre os professores de uma forma mais positiva e desinibida, com o sentido de fair-play 

sempre vincado.  

É um evento que também possui um carácter competitivo, uma vez que após a 

competição findar, é dada à equipa vencedora uma taça, onde posteriormente será gravado 

o nome dos vencedores numa chapa, que é a seguir anexado à taça, mantendo assim os 

nomes associados para sempre na escola pela conquista de algo.  

Foi também uma atividade muito positiva, onde os alunos levam e vivem a atividade 

de uma forma muito interessada e ansiosa, onde muitos alunos contribuem com a 

participação e os restantes contribuem com a assistência aos jogos. Cria-se em torno desta 

atividade um ambiente positivo, onde os alunos confraternizam e acima de tudo se juntam 

para a prática desportiva e de atividade física. 
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VI- Atividades escolares desenvolvidas pelo grupo de educação 

física e/ou pela escola 

6.1. Corta-mato 

A atividade corta-mato foi desenvolvida no âmbito do desporto escolar, no entanto 

para tornar esta atividade mais dinâmica e interessante, foi alargada a sua organização para 

a participação das escolas do Diogo Cão, São Pedro, Morgado Mateus e Camilo Castelo 

Branco. 

Esta atividade dispôs do apoio dos respetivos grupos de Ed. Física, da direcção das 

escolas e dos militares de Vila Real. Estes últimos foram os responsáveis por criar o 

percurso e organizar o mesmo, assim como as condições de segurança e controlo 

necessárias.  

A atividade decorreu no dia 24 de Outubro, onde cada escola foi a responsável por 

inscrever e transportar os alunos, para que todos estivessem presentes na altura da corrida.  

Quanto às tarefas a que fui imposto penso que foram todas elas realizadas sem 

grande dificuldade, sendo o meu contributo bastante abrangente. Num primeiro momento 

foram recolhidas as inscrições, e divididas por escalões. Num segundo momento, e no dia 

da atividade organizamos as entradas dos alunos nos autocarros, e as inscrições dos alunos 

para o almoço. No local do evento ficamos com a tarefa de ficar na linha de chegada, onde à 

medida que os alunos chegavam à linha de meta, organizávamo-los por ordem de chegada 

para assim os responsáveis apontarem os números. Por fim realizamos uma vistoria ao 

perímetro, para salvaguardar que todas as crianças estavam com os seus professores e 

desse modo confirmar que todos voltariam para a sua escola. Em suma, considero a minha 

prestação na organização deste evento importante, uma vez que permitiu-me perceber mais 

sobre a organização e gestão de eventos, o que foi muito importante posteriormente no meu 

estágio. 

Outro aspeto importante e que contribuiu para a realização deste evento foram as 

condições climatéricas agradáveis, e posso afirmar que todos os objetivos da atividade 

foram conseguidos uma vez que se conseguiram reunir naquele espaço centenas de 

crianças e jovens, num encontro positivo, onde a amizade e o fair-play foram sempre os 

valores mais vincados e onde se pode acrescentar o elemento do desporto e da atividade 

física foi também algo muito enriquecedor.  
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6.2- Basquetebol 3x3  

Esta atividade foi realizada no dia 6 de Dezembro, durante a manhã e teve como 

instalação o pavilhão desportivo da escola. Esta é uma atividade desenvolvida 

tradicionalmente pela professora Helena Cunha, no entanto todos os professores de 

educação física contribuem com a respetiva colaboração em qualquer situação solicitada 

pela professora Helena.  

O nosso núcleo teve a função de entregar e recolher as fichas de inscrição entregues 

às turmas, para que o torneio tivesse o maior número de participantes possíveis. Num 

segundo momento, no próprio dia da atividade tivemos a função de preparar o pavilhão para 

receber os alunos e realizar o torneio. Também foi efetuada a função de arbitragem dos 

jogos, assim como a comunicação à mesa dos respectivos resultados dos jogos.  

Foi mais uma vez uma experiência positiva e enriquecedora, uma vez que permitiu 

estar a par de toda a logística necessária para a realização deste tipo de torneios, o que me 

prepara e habilita melhor para num futuro próximo desenvolver estas atividades. 

6.3- Desporto escolar 

No âmbito do desporto escolar o nosso núcleo e respetivo professor orientador 

Carlos Pires ficamos encarregues de treinar a equipa de juvenis masculinos do desporto 

escolar de futsal. Os treinos realizavam-se todas as quartas-feiras num horário 

compreendido entre 16:30h e as 18:00h. 

Com base na minha experiência desportiva e as ligações criadas à modalidade de 

futebol, penso que o meu envolvimento nesta atividade foi profundo e muito positivo.  

Nesta perspetiva o professor orientador Carlos Pires, ao perceber e constatar o meu 

gosto pessoal e o meu à vontade com esta modalidade, cedeu-me total liberdade para ficar 

responsável pela equipa do desporto escolar. Assim esta foi liderada por mim e pelo meu 

colega de estágio André Sampaio mantendo-nos os responsáveis por gerir todas as sessões 

de treino, assim como acompanhar e liderar a equipa em todas as jornadas de concentração 

da equipa.  

Foi um desafio para mim, uma vez que a modalidade possui muitas particularidades, 

o que me obrigou a realizar um estudo mais aprofundado sobre a modalidade, no entanto, 

com toda a minha experiência vivenciada no futebol, penso que consegui transmitir algumas 
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informações pertinentes aos atletas, e acima de tudo criamos em torno da equipa um 

ambiente positivo, competitivo, mas também de muita amizade.  

Sempre tivemos muitos alunos a quererem participar, o que muitas das vezes 

obrigou a ter que fazer uma rotação nos convocados para os jogos, de forma a tentar ser o 

mais justo possível com todos os jovens.  

Para mim foi uma experiência motivadora, uma vez que a qualidade e competência 

da equipa era razoável, o que permitia trabalhar e realizar algum trabalho tático e técnico 

interessante, uma vez que os alunos conseguiam realizar e passar para situações de jogo. 

O carácter competitivo das concentrações, também era algo muito motivador, não só para 

nós professores, mas também para os alunos que encaravam esta experiencia com bons 

olhos.  

O ter que liderar, foi também algo muito enriquecedor, porque para além de professor 

passei pelo papel de treinador, são situações diferentes, que estimulam também as minhas 

capacidades de uma forma diferente, onde diferentes problemas requerem soluções 

diferentes, e é nessa medida que o crescimento e desenvolvimento se tornam possível.  

6.4- Caça ao tesouro 

O caça ao tesouro é outra atividade realizada anualmente na escola Morgado de 

Mateus, conservando já alguma tradição. Esta é uma atividade desenvolvida pelo professor 

José Pires e pelo respetivo núcleo de estágio. 

Vista como uma das atividades mais atrativas da escola, esta reúne centenas de 

alunos, professores e funcionários, onde qualquer um destes pode participar, tornando 

assim ainda maior a comunhão entre alunos, funcionários e professores. 

Esta atividade tem lugar de realização na serra do Alvão, onde um percurso com 16 

km é preparado e idealizado antecipadamente pelo professor José Pires, sendo que neste 

percurso são colocados postos de controlo onde as equipas ao realizar o percurso terão que 

parar e executar umas atividades seleccionadas para cada posto, sendo que diferentes 

atividades equivalem a diferentes prémios, que após a conclusão do percurso poderão ser 

importantes para os sorteios do prémio final.  

Nesta atividade foi solicitada a presença do meu núcleo de estágio, onde fomos 

distribuídos por alguns postos de controlo. Aqui após a chegada das equipas, era 

necessário receber as mesmas, registar o horário a que as equipas chegaram e o horário a 
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que partiam para o próximo posto. Durante o tempo que permaneciam no posto era 

transmitido aos alunos as atividades a realizar e após a sua concretização eram dados os 

respetivos prémios.  

Torna-se importante referir que foram sempre providenciadas medidas de segurança 

e controlo dos alunos. Foi sempre confirmado que todos os elementos inscritos passavam 

pelo posto garantindo que estes não tinham ficado para trás, mantendo sempre o contacto 

com o professor responsável para que tudo decorresse da melhor forma e em segurança.  

Esta atividade reúne o maior número de participações dentro da comunidade escolar, 

despertando um enorme interesse e motivação. Toda a atividade foi um sucesso, onde 

praticamente todos os participantes conseguiram realizar a atividade até ao fim, salvo 

situações de indisposição. A atividade decorreu durante o dia todo de 31 de Maio, e as 

condições climatéricas estiveram favoráveis para a realização da atividade, manifestando 

mais uma vez o sucesso da mesma.  

Foi uma experiência enriquecedora, uma vez que apercebi-me de toda a logística 

necessária para criar uma desta dimensão, e assim como é necessário um conhecimento 

profundo da zona, para que tudo decorra dentro dos parâmetros de segurança.  
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VII- Reflexão final 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) 

O estágio promoveu-me a oportunidade de desenvolver e consolidar todos os 

conteúdos adquiridos ao longo da formação académica, uma vez que neste primeiro 

contacto com a vida profissional foi necessária toda a agregação dos conceitos dados para 

a implementação dos mesmos. 

Nesta medida foi possível não só aplicar os conhecimentos, as práticas e as 

estratégias incutidas na formação académica mas também selecionar e perceber em que 

padrão, estes, poderiam ser aplicados no terreno. Nesta fase é nos permitido explorar e 

perceber as melhores formas de liderar e de gerir as turmas, assim como também quais as 

estratégias mais eficazes. Neste aspeto o estágio permite a aquisição do saber, do saber 

fazer, mas também de julgar as nossas ações didáticas e pedagógicas. Neste sentido está 

expressa a importância e a riqueza deste momento, porque para além de potenciar o nosso 

conhecimento previamente adquirido, cria o ambiente necessário para a aquisição de novos 

saberes determinantes para a nossa formação.  

Particularmente posso referir que foi o concretizar de um objetivo pessoal, sempre 

gostei muito da atividade física, sempre estive interligado com a mesma, e poder passar 

esse gosto a outras crianças e jovens, sempre foi algo que despoletou em mim um grande 

desejo. E, com esta etapa, pude iniciar a concretização desse objetivo, como também 

comprovar que esta é a escolha profissional com a qual me identifico, e que me trás um 

gosto enorme. Perante isto, conjeturo que consegui transmitir aos mais jovens o gosto pela 

prática da atividade física, pois sempre tentei tornar as aulas prazerosas para que o olhar 

dos alunos recaísse na mesma com um sentimento positivo, e não a encarrassem como 

algo aborrecido e que envolve sacrifício.  

A realização do estágio também possibilitou entender que por vezes as situações 

que se sucedem não são fáceis de lidar. A tarefa de liderar foi sempre muito complexa, e 

depende de muitas variáveis, e nesta medida optei sempre por uma liderança um pouco 

rígida, de forma a ter um maior controlo sobre os alunos, e com o passar do tempo e com o 

conhecimento da turma fui cedendo mais liberdade aos alunos. Sempre tentei dar a 

conhecer aos alunos com a minha postura que podíamos juntar ao trabalho o bom 
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ambiente, no entanto o bom ambiente teria que ser sempre algo medido de forma a não 

prejudicar o trabalho. Apesar de esta ser uma tarefa que provocou inicialmente algum 

receio. Penso que é aqui que a minha postura cativa os alunos, e valida a ideia que onde o 

trabalho e a diversão podem coincidir, atinge-se mais facilmente o sucesso.  

Outra situação onde surgiram aspetos negativos precisos de trabalho em outros 

moldes foi na seleção e compreensão das estratégias que por vezes quando aplicadas não 

suscitavam o efeito pretendido, muitas das vezes percetível através de testes, e só com 

algumas adaptações é que se tornava possível aplicar a melhor estratégia. Um bom 

exemplo desta situação ocorreu na modalidade de futebol, onde inicialmente pensei que 

juntar os alunos de ambos os sexos podia ser algo positivo, uma vez que os rapazes com 

mais à vontade nesta modalidade poderiam favorecer o gosto e o interesse nas raparigas. 

No entanto revelou-se totalmente o oposto, os rapazes achavam as aulas pouco 

motivadoras e desafiantes, uma vez que as raparigas não representavam oposição. Já as 

raparigas estavam inseridas num contexto demasiado exigente, uma vez que a junção com 

os rapazes não permitiam situações de sucesso para elas, e o próprio contacto com a bola 

era reduzido, dessa forma desmotivavam.   

Como solução foi necessário repensar na estratégia, a partir deste momento separei 

os grupos por sexo, de forma a criar para ambos os sexos contextos competitivos e 

desafiadores, mas também momentos em que o sucesso fosse passível de acontecer.  

Com base nesta experiência é importante ressaltar que o professor de educação 

física tem que ser alguém capaz de através da observação perceber rapidamente se a 

estratégia está a ter êxito, e se não tiver a revelar êxito é importante através de adaptações 

modificar e criar algo mais eficaz.  

Porém com estes problemas, surgiram oportunidades de crescer, de me instruir e de 

mudar de perspetiva. Criou-se um ambiente em que a procura de soluções contribui para o 

sucesso profissional e para a minha evolução. Por isso não só com os êxitos cresci, mas 

também com as dificuldades, com os problemas, pois perante eles tive que me adaptar, 

solucionar, e só esta busca por ser um melhor profissional é que permitiu crescer enquanto 

profissional.  

Um elemento que tem um papel preponderante neste momento de estágio, e na 

criação da identidade profissional do futuro docente, é sem dúvida o professor orientador.  

Este é responsável pelo papel de dar o primeiro exemplo, e por isso é importante que este 

seja um exemplo positivo, que seja alguém profissional e responsável. O orientador através 
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de toda a sua experiência é capaz de orientar e dar as soluções necessárias para que o 

futuro professor seja capaz de ser um bom profissional. 

No meu caso posso referir que tive a regalia de ter um professor orientador que 

desempenhou um papel fundamental nesta etapa da minha formação. Sempre foi uma 

pessoa que através da sua experiência me conseguiu passar os valores desta profissão, 

mas acima de tudo orientou-me durante todo o processo, mostrando-me erro e incentivando-

me à resolução do mesmo através de reflexões permanentes. Nestas era possível entender 

o porquê da questão ser um erro, e dessa forma intervir no cerne deste. Considero que 

estas reflexões e esta procura de soluções em conjunto, ou seja, estes momentos de 

partilha e reflexão criam uma absorção de conhecimentos mais permanentes, o que 

contribuiu muito para o meu desenvolvimento. 

Outro aspeto muito positivo encontrado no orientador adveio de este ser uma pessoa 

aberta a novas mentalidades e a novas formas de atuar, o que permitiu também utilizar as 

minhas ideias e os meus ideais. Desta forma penso que o professor orientador não só 

potenciou o meu desenvolvimento, como também não o condicionou ou formatou, criou 

sempre estratégias para que eu aprendesse com os meus erros, mas também com o 

sucesso.  

Este estágio deixou-me ciente que a formação de um professor tem que ser 

permanente, e por esta ótica é sempre necessário olhar para as situações com uma opinião 

crítica, tal como aconteceu neste presente estágio. Pois a aprendizagem contínua teórica 

permite um ensino mais atual e a aprendizagem contínua da prática permite adaptar e criar 

estratégias para o próprio crescimento enquanto docente. Desta forma estas duas 

aprendizagens devem sempre se completar de modo a que a prática nunca se descentralize 

e possa se fundir com a teoria. 

Em jeito de conclusão penso que o estágio foi exatamente ao encontro daquilo que 

eu estava à espera, criou-me as dificuldades necessárias para um aperfeiçoamento, mas 

também criou momentos inesquecíveis que me fazem ainda gostar mais desta área, será 

um ano que ficará para sempre marcado como a etapa mais importante da minha formação 

enquanto docente. 
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Anexo A- Unidade didática 

POPULAÇÃO ALVO 

ANO 11º 

CRITÉRIOS, PARÂMETROS PONDERAÇÕES DE AVALIAÇÃO  

DOMÍNIO SÓCIO-
AFECTIVO 

(SABER ESTAR) 
25% 

Atenção 6,25% Observação Directa; Frequência; 

TURMA A Relações Interpessoais 6,25% Observação Directa; Frequência; 

MASCULINO 13 Empenho 6,25% Observação Directa; Frequência; 

FEMININO 13 Responsabilidade 6,25% Observação Directa; Frequência; 

TOTAL DE ALUNOS 26 
DOMÍNIO COGNIIVO 

(SABER COMO SE FAZ) 
15% Teste Escrito por período ou por Unidade Didática  

IDADE MÁX. 17 DOMÍNIO 
PSICOMOTOR 
(SABER FAZER) 

60% 

Realização de destrezas ao longo das aulas (3 
registos por UD) 

45,0% Observação Directa 

IDADE MÍN. 14 
Realização de destrezas em aula/avaliação: teste 

prático 
15,0% Observação Directa 

CARACTERIZAÇÃO  
DOS RECURSOS 

TEMPORAIS 
INIÍIO E TÉRMINO InÍcio a 9 de Outubro e término a 6 de Novembro de 2018. 

NÚMERO DE AULAS 18 aulas de 45 minutos (3º feira das 8h15 às 9h45; 6º feira das 11h45 às 13h15).  

MATERIAIS 
INSTALAÇÕES Pavilhão Morgado de Mateus. 

MATERIAL DIDÁTICO Computador, projector, bolas de futsal, sinalizadores, cones, coletes, balizas. 

HUMANOS 

PROFESSOR Carlos Pires (prof. responsável) --- Rui Jorge Soares Sampaio (prof. Estagiário). 

OUTROS 

Alunos  responsáveis pela regulação das aprendizagens (estilo de ensino recíproco e auto-avaliação); 2 estagiários – 
auxílios na montagem do material e na supervisão de certas actividades; 2 auxiliares educativos (um funcionário 
masculino e um feminino). 

DEFINIÇÃO DE 
OBJECTIVOS 

DOMÍNIO SÓCIO-
AFECTIVO 

1. Coopera com os colegas e empenha-se activamente em todas as situações da aula, escolhendo as acções favoráveis ao êxito pessoal, de grupo/turma; aceitando as indicações 
que lhe sejam dadas; consentindo com as opções e falhas dos seus companheiros e oferecendo sugestões que beneficiem a sua melhoria; 

2. Escuta com atenção a informação exposta pelo professor;  
3. Cumpre as regras/deveres básicos de cidadania com os colegas, professores, funcionários e respeita o material; 
4. É pontual, assíduo e cumpre com o regulamento da disciplina.  

DOMÍNIO COGNITIVO 

1.  Conhece os processos relacionados com a modalidade;  
2. Conhece e domina os conceitos básicos da modalidade;  
3. Conhece e identifica os materiais utilizados;  
4. Reconhece os benefícios e os riscos associados a toda e qualquer actividade física.  

DOMÍNIO 
PSICOMOTOR 

1. Quando a sua equipa está de posse da bola, colabora com os companheiros, cumprindo os princípios do jogo, de modo a permitir a manutenção da posse de bola, a progressão para a baliza e a 
finalização: 

2. Executa as ações individuais da modalidade: passe, receção, controlo de bola, remate, drible, condução de bola, finta, desarme, desmarcação e marcação, e sobretudo interpreta os momentos de jogo 
onde deve aplicar estas acções individuais.  

3. Procura criar linhas de passe mais ofensivas, através de desmarcações de apoio ou de ruptura, ocupando espaços livres e aclarando para provocar desequilíbrios e rupturas na estrutura defensiva 
adversária. 

4. Na impossibilidade de finalização em contra-ataque, desenvolve as acções técnico-tácticas individuais e colectivas com segurança. 
5. Logo que a sua equipa perde a posse da bola, assume de imediato uma atitude defensiva, realizando acções técnico-tácticas que permitam a recuperação da posse da bola e/ou a cobertura e defesa da 

baliza. 
6. Interpreta e executa os sistemas tácticos de (2:2;3:1); 
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Anexo B- Grelha de estruturação de conteúdos 

Aula Data Local Objetivo Específico Estratégias Função Didática Material 

1/2 
(13/14) 

 

9 Out 

 

Pavilhão Desportivo 

Morgado de Mateus 

 

 

Apresentação da modalidade; Avaliação Diagnóstica;  

Questões relativas à 

modalidade;  

Exercícios analíticos; 

Jogo Condicionado e 

Formal; 

 

 

Controlo; 

 

 

Bolas de Futsal; Balizas; 

Cones; Coletes; 

Sinalizadores 

 

3/4 
(15/16) 

 

12 Out 

1/3 do Pavilhão 

desportivo Morgado de 

Mateus e Sala de Aula 

Apresentação em PowerPoint da modalidade; Domínio 
do passe; Domínio da receção; 

Exercícios Analíticos; 

Jogo Condicionado 

 

Consolidação; 

Bolas de futsal: Balizas de 

futsal; cones; coletes; 

sinalizadores. 

 

5/6 
(17/18) 

 

16 Out 

Pavilhão desportivo 

Morgado de Mateus 

Domínio do remate; Domínio da condução de bola; 

Domínio do drible; 

Exercícios Analíticos; 

Jogo Condicionado;  

Jogo Formal; 

 

Consolidação 

Bolas de futsal: Balizas de 

futsal; cones; coletes; 

sinalizadores. 

 

7/8 
(19/20) 

 

19 Out 

1/3 do Pavilhão 

desportivo Morgado de 

Mateus 

Domínio das ações coletivas ofensivas: penetração 

(desmarcação). 

Jogo Reduzido e 

Condicionado 

Jogo Formal 

 
Transmissão/Assimilação 

Bolas de futsal: Balizas de 

futsal; cones; coletes; 

sinalizadores. 

 

9/10 
(21/22) 

 

23 Out 

 Pavilhão desportivo 

Morgado de Mateus 

Domínio das ações colectivas defensivas: Contenção 

(marcação). 

 

Exercício Analítico 

Jogo Condicionado 

 
Transmissão/Assimilação 

Bolas de futsal: Balizas de 

futsal; cones; coletes; 

sinalizadores. 

 

11/12 
(23/24) 

 
26 Out 

1/3 do Pavilhão 
desportivo Morgado de 

Mateus 

Revisão dos Conteúdos Abordados nas aulas anteriores 
(contenção; desmarcação) 

Exercício Analitico 

Jogo Condicionado 

 
Consolidação. 

Bolas de futsal: Balizas de 
futsal; cones; coletes; 

sinalizadores. 

 

13/14 
(25/26) 

 
30 Out 

Pavilhão desportivo 
Morgado de Mateus 

 
Domínio do sistema tático 3:1 e 2:2  

Exercício Analitico 
Jogo Formal 

 
Transmissão/Assimilação 

Bolas de futsal: Balizas de 
futsal; cones; coletes; 

sinalizadores. 

 

15/16 
(27/28) 

 
2 Nov 

1/3 do Pavilhão 
desportivo Morgado de 

Mateus 

 
Domínio do Sistema tático 3:1 e 2:2 em situação de 

jogo 

 
Jogo Formal 

 
Consolidação 

Bolas de futsal: Balizas de 
futsal; cones; coletes; 

sinalizadores. 

 

17/18 
(29/30) 

 
6 Nov 

Pavilhão desportivo 
Morgado Mateus 

 
Avaliação prática 

 
Exercícios analíticos;  

Jogo Formal 

 
Controlo e Avaliação 

Bolas de futsal: Balizas de 
futsal; cones; coletes; 

sinalizadores. 
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Anexo C- Plano anual de atividades 
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Anexo D- Registo de presenças 
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Anexo E- Plano de aula 
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Anexo F- Balanço do plano de aula 

 

Balanço do plano de aula 5 e 6 

Esta foi mais uma aula liderada por mim, e foi um pouco diferente, uma vez que o 

professor orientador não pôde estar presente na aula, logo foi uma aula completa e 

inteiramente liderada por mim.  

Avaliação Comportamental dos Alunos: 

Quanto ao comportamento dos alunos fiquei muito contente com o seu 

comportamento. Estava um pouco receoso como eles se poderiam comportar na ausência 

do professor orientador, no entanto depois de avisar que o comportamento teria que se 

manter igual, os alunos mantiveram uma postura correta. Realizaram os exercícios todos 

solicitados por mim, sempre com empenho e dedicação. Mais uma vez, as raparigas 

mostraram-se muito empenhadas e com uma capacidade de superação dos problemas 

muito boa, sendo que perante estes problemas tentaram sempre arranjar soluções.  

Avaliação das estratégias: 

Em todos os objetivos operacionais eu tentei criar grupos homogéneos, para que os 

rapazes e raparigas sentissem dificuldades, mas ao mesmo tempo encontrassem situações 

de sucesso. É importante que isto aconteça, na medida em que lhes criámos problemas e 

eles têm que procurar soluções para resolver esses problemas, sendo que quase sempre 

encontravam uma solução, e experimentavam situações de sucesso. Sendo assim, os 

alunos estiveram sempre motivados e concentrados nas suas ações. 

Também dividi a turma em rapazes em raparigas, para que estes tivessem a tal 

oportunidade de ter sucesso, mas ao mesmo tempo sentissem dificuldades que os levasse a 

superarem-se. E neste aspeto, acho que a estratégia foi bem escolhida. 

Tempo de atividade motora: 

Tive bastante tempo de atividade motora, os exercícios analíticos, tinham uma 

organização similar, o que poupou muito tempo, dando mais tempo para passar para a 
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prática. Os alunos também têm revelado facilidade na compreensão da informação o que 

facilita em muito a parte da instrução e organização.  

No jogo reduzido, praticamente não existiram pausas nem quebras. Os alunos 

mostraram-se muito ativos na situação de jogo, o que fez com que estivessem motivados e 

com muito tempo em atividade motor. 

Dificuldades dos alunos: 

Os alunos no geral, não demonstraram muitas dificuldades nos exercícios analíticos, 

os alunos no geral conseguem realizar uma condução de bola muito boa em situações que 

não são pressionados, no entanto quando passaram para um contexto em que existia 

oposição, revelaram mais dificuldade, perdendo o controlo da bola algumas vezes, 

principalmente as meninas. 

Outra dificuldade sentida foi no drible, os alunos têm dificuldades em mudar de 

direção ou velocidade mantendo a bola controlada. Alguns alunos revelam alguma facilidade 

neste aspeto, no entanto outros alunos, principalmente meninas, mostraram dificuldades 

neste gesto técnico.  

Quanto ao remate, todos os alunos conseguiram realizar o remate, fazendo na 

maioria das vezes a finalização em direção á baliza que era o que se pretendia.  

Dificuldades do professor: 

A maior dificuldade que senti foi na visualização de toda a turma. Uma vez que por vezes 

acabei por me focar mais no grupo dos alunos que possuía maiores dificuldades. No 

entanto, tentei sempre durante a aula circular e dar feedbacks em todos os espaços.  

Alterações efetuadas ao plano de aula/adaptações: 

A minha aula correu da forma que estava planeada e todos os objetivos da aula foram 

cumpridos. No entanto, no grupo mais limitado, na hora de fazer 1x1 tive que aplicar a 

defesa passiva, para que este grupo que atacava tivesse um maior número de situações de 

sucesso. 
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Sugestões ou alterações futuras: 

Acho que o plano correu como planeado, e gostei muito do desempenho e 

comportamento dos alunos. Os exercícios tiveram uma boa dinâmica e os alunos mostraram 

empenho e motivação, o que me leva a crer que esta foi uma aula bastante conseguida.  

Assim sendo, não realizaria nenhuma adaptação a esta aula. 

Auto avaliação do Plano de aula 5 e 6 

A aplicar a cada parâmetro 

0 Pontos Não executa 

 

1 Ponto 

Executa de modo genérico/inconsistente/inoportunamente/inconsciente/com perda de 

tempo/insegurança 

 

2 Pontos 

Executa adequadamente com consistência/oportunidade/consciente/sem perda de 

tempo/seguro 

 

3 Pontos 

Executa de modo excelente/ sistemático/ consistente/oportuno/consciente sem perda de 

tempo/seguro 

 

Ficha de registo 

Parâmetros Pontuação 

1º- Introdução da aula 3 

2º- Mobilização dos alunos para as atividades 2,8 

3º- Organização, controlo e segurança das 
atividades 

2,5 

4º- Gestão dos recursos 3 

5º- Instrução/Introdução das atividades 2,8 

6º- Regulação das atividades 3 

7º- Linguagem utilizada 2,5 

8º- Sequência da aula 3 

9º- Conclusão da aula 3 

10º- Concordância com o plano/Adaptabilidade 
na aula 

3 

Total Pontos 28,6 

Nota Final da PPS 19,06 Valores 
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Anexo G- Avaliação sumativa 
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Anexo H- Avaliação diagnóstica 
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Anexo I- Momentos de avaliação 

 

 


