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RESUMO  

O presente relatório está inserido na Unidade Curricular do Estágio, integrada no 

plano de estudos do 2º ciclo do Mestrado em Ensino de Educação Física nos Ensinos 

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

 O núcleo de estágio era composto por seis professores estagiários, juntamente 

com o professor orientador Carlos Pires. Cada dois professores estagiários ficaram 

responsáveis por lecionar a uma de três turma por período, intervaladamente. O estágio 

foi realizado na Escola Secundária Morgado de Mateus – Vila Real. 

 Este documento tem como objetivo descrever e refletir aquilo que foi realizado 

durante o ano letivo, nomeadamente todos os passos para a preparação das aulas de 

cada turma. É abordada ainda toda a componente não letiva, tal como o planeamento 

de atividades extracurriculares, o balanço das aulas, a observação de aulas, bem como 

estratégias encontradas para contornar algumas dificuldades sentidas durante o 

decorrer do estágio.  

 Por fim, é relevante realçar que o estágio pedagógico acarreta uma enorme 

importância na formação de professores, pois permite colocarmos tudo aquilo que 

adquirimos, em anos anteriores, em prática, sendo que num contexto real nem sempre 

as coisas correm tão bem e isso é que nos faz evoluir e ser melhor profissionalmente.  

 

PALAVRAS-CHAVE: Estágio Pedagógico; Educação Física; Ensino-Aprendizagem. 
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ABSTRACT 

This report is inserted in the Curricular Unit of the Internship, integrated in the 

study plan of the 2nd cycle of the Master in Physical Education Teaching in Primary and 

Secondary Education, University of Trás-os-Montes and Alto Douro. 

The internship nucleus consisted of six trainee teachers, together with the advisor 

teacher Carlos Pires. Every two trainee teachers were responsible for teaching one to 

three class per term at intervals. The internship was held at Morgado de Mateus 

Secondary School - Vila Real. 

This document aims to describe and reflect what was done during the school 

year, including all the steps for the preparation of classes in each class. The whole non-

teaching component is also addressed, such as planning extracurricular activities, class 

balance, classroom observation, as well as strategies found to overcome some 

difficulties experienced during the internship 

Finally, it is relevant to emphasize that the pedagogical internship entails 

enormous importance in teacher training, as it allows us to put everything we have 

acquired in previous years into practice, and in a real context things do not always go so 

well and that is It makes us evolve and be better professionally. 

 

 

KEYWORDS: Pedagogical Stage; Physical Education; Teaching-Learning. 
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1. INTRODUÇÃO 

 O estágio pedagógico está inserido no segundo ano do Mestrado em Ensino de 

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

e Alto Douro. O estágio foi realizado no ano letivo 2018/2019, na Escola Secundária 

Morgado de Mateus, sendo este supervisionada pelo Professor Doutor José Vilaça, 

professor da UTAD, e pelo Professor Carlos Pires, Professor da Escola Morgado de 

Mateus.  

 O estágio é um dos momentos mais importantes na formação de um profissional, 

em qualquer área. Simões (1996), citado por Caires e Almeida (2003), alude o estágio 

pedagógico como sendo um momento único e de grande importância na vida 

profissional e pessoal de qualquer docente. Pimenta e Gonçalves (1990), citado por 

Pimenta e Lima (2005/2006), referem que o estágio tem como finalidade propiciar ao 

aluno uma aproximação à realidade na qual irá atuar. 

 Esta aproximação à realidade é importante para qualquer estagiário, pois torna a 

sua formação mais rica, tanto a nível prático como teórico, preparando-o para o 

exercício da sua profissão.  

 Desta forma, a realização do relatório de estágio é uma mais valia para o 

desenvolvimento profissional docente, pois permite ao estagiário fazer uma reflexão 

sobre a experiência adquirida ao longo do ano letivo, relatando pontos positivos e 

negativos que vivenciou.  

 Sendo assim, este relatório está estruturado da seguinte forma: inicialmente será 

feita uma abordagem sobre o estágio pedagógico; em seguida é feita uma descrição 

daquilo que eram as expectativas em relação ao estágio e em relação à comunidade 

escolar, bem como as expectativas pessoais; posteriormente é feita uma abordagem 

sobre a organização e gestão do processo ensino-aprendizagem; depois são descritas 

as tarefas Escola-Meio; e por fim, serão feitas as considerações finais sobre a Prática 

de Ensino Supervisionada. 

 

 



  

 

Vila Real, 2020 
2 

2. ESTÁGIO PEDAGÓGICO 

 O estágio pedagógico acarreta uma grande importância na formação docente, 

pois proporciona ao aluno estagiário, de entre outros benefícios, a experiência e o 

contacto real com os educandos. 

 Jesus (1996) segue o mesmo pensamento, referindo que o estágio pedagógico é 

um período essencial na carreia de qualquer professor. De acordo com Piconez et. al, 

(2013), essa importância deve-se ao facto de este aproximar o aluno da realidade da 

sala de aula e da escola, sendo um instrumento fundamental na formação de 

professores. 

 Nesta linha de ideias, Borssoi (2008) refere que no decorrer do estágio é 

importante refletir sobre as vivências, sendo que esse espírito reflexivo e critico são 

proporcionados pelo professor/orientador. Segundo este mesmo autor, o estágio deve 

permitir que professores, orientadores e alunos possam argumentar, discutir, refletir e 

dialogar sobre as práticas vivenciadas na escola. Ou seja, esta reflexão permite que o 

aluno estagiário consiga evoluir, exercitando as suas potencialidades. 

 Sendo assim, e tal como refere Scalabrin e Molinari (2013), o estágio pedagógico 

é um processo importante para o aluno estagiário, pois permite ter a capacidade de este 

se encontrar com a realidade social da educação e, a partir dessa relação, começar a 

preparar o seu amanhã como profissional da educação, fazendo a diferença onde quer 

que se encontre. 
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3. ENQUADRAMENTO PESSOAL 

 O estágio pedagógico é um dos momentos mais marcantes na vida de qualquer 

aluno em formação. É a partir deste momento que temos o primeiro contacto com a 

realidade, logo as expectativas que se criam são muitas. Algumas positivas, outras nem 

tanto, mas a vontade de aprender, de vivenciar outras experiências é muita.  

 Posto isto, torna-se relevante falar um pouco das expectativas relativamente a 

esta caminhada, nomeadamente as expectativas pessoais, as expectativas em relação 

à escola e aos alunos, bem como em relação ao professor orientador.  

 

3.1- EXPECTATIVAS PESSOAIS 

 O estágio pedagógico é o culminar de alguns anos de formação, em que as 

expectativas a nível pessoal são elevadas, pois é a partir deste momento que podemos 

refletir, adquirir e pôr em prática conhecimentos e experiências. É aqui que ficamos a 

perceber o que é ser realmente professor.  

 Ao longo do meu percurso académico fui aprendendo diversas coisas, mas nesse 

mesmo percurso havia ainda algumas lacunas que só com a prática poderiam ser 

preenchidas. 

 Com este peso, o medo, o nervosismo e a insegurança instalavam-se. O facto de 

não saber que turmas poderia ter, deixavam-me um pouco ansiosa, pois até então, 

nunca tinha lecionado para alguém que não conhecia. No entanto, o facto de saber com 

quem ia trabalhar (núcleo de estágio) deixava-me mais calma. Sabia que ia ter muito 

trabalho pela frente e que nem sempre as coisas iriam correr como previsto, mas sabia 

também que o empenho e a dedicação me iriam levar a onde queria.  

 Esperava também conseguir um bom relacionamento com toda a comunidade 

escolar, principalmente, com o departamento de Educação Física e com os futuros 

alunos. Os alunos são, talvez, a maior preocupação, visto que devemos adotar desde 

logo uma posição autoritária e profissional, mas ao mesmo tempo conseguir manter um 

bom clima com estes, dentro e fora de aula, já que este é um fator importante para o 

desenvolvimento das competências dos alunos nos diversos domínios.  

 Sendo que, a maior expectativa que tinha a este nível, era chegar ao fim com a 

certeza que consegui transmitir aos alunos aquilo que era pretendido e ao mesmo tempo 

que consegui evoluir e ultrapassar alguns dos receios que tinha no início do estágio.  
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3.2- EXPECTATIVAS EM RELAÇÃO À ESCOLA 

 Ao iniciarmos este novo percurso, é fundamental fazer uma boa escolha da 

escola, pois este local vai passar a fazer parte da nossa rotina diária e sobretudo vai ser 

onde iremos adquirir conhecimentos e experiências para aquele que vai ser o nosso 

futuro enquanto professores. 

 Sendo assim, a escola Morgado de Mateus, foi a primeira escolha, uma vez que 

já tinha boas referências sobre esta. Não nego que no início estava um pouco reticente 

com a escolha, pois tinha à disposição outras Instituições e mais próximas da minha 

residência, no entanto e depois de trocar algumas ideias com colegas que já tinham 

realizado o estágio na Morgado de Mateus, apercebi-me que não me iria arrepender. 

Esta escola dotava de boas condições tanto a nível de material como de espaço, o que 

tornaria as aulas mais produtivas e dinâmicas e, consequentemente, ajudar-me-ia a 

evoluir enquanto professora.  

 

3.3- EXPECTATIVAS EM RELAÇÃO AOS ALUNOS 

 Sem dúvida que os alunos eram aquilo que nos fazia ficar mais hesitantes em 

relação ao estágio, pois não tínhamos nenhuma referência em relação e eles e à turma.  

 No meu entendimento, uma relação extremamente importante para qualquer 

aluno, independentemente da sua idade ou formação, é aquela que se estabelece com 

o educador. Para isso é necessário, que desde o princípio se consiga estabelecer uma 

boa relação com os alunos/turma, de maneira a conseguirmos um bom clima dentro da 

sala de aula e assim uma maior motivação e empenho por parte dos alunos. 

 Deste modo, na primeira reunião com o professor orientador foi feita uma 

caracterização da turma do 11º ano, dado que este a tinha tido no ano anterior. Em 

relação às outras duas turmas de 10ºano, apenas foi feita uma análise muito 

generalizada, visto que o professor orientador nunca tinha lecionado a essas turmas.  

 Posteriormente, aquando o contacto com as turmas, a primeira sensação que 

ficou, de modo geral, é que havia alunos empenhados, dedicados e educados, no 

entanto, também havia alunos distraídos, conversadores e com pouca motivação para 

a prática desportiva.  

 Esperava assim, promover um bom clima dentro da sala de aula e contribuir para 

o desenvolvimento dos domínios cognitivo, psicomotor e socioafetivo, dos alunos.  
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 É de referir que foi realizado um estudo de turma, onde se aplicou um questionário 

e um teste sociométrico às turmas, que permitiu recolher informação importante sobre 

os alunos e sobre o relacionamento destes perante os colegas e a turma em geral.   

 

3.4- EXPECTATIVAS EM RELAÇÃO AO PROFESSOR 

ORIENTADOR 

 O professor orientador é, por norma, um docente dotado de conhecimentos e 

experiências e que se disponibiliza para transmitir esses conhecimentos e experiências 

a um aluno em formação (estagiário).  

 Assim sendo, as expectativas em relação a este eram positivas, visto que já tinha 

conhecimento de que este professor tinha bastante experiência em dar aulas e em 

orientação de estágios pedagógicos, devido aos anos de carreira que apresenta. 

 Na primeira reunião que tive, foi possível perceber que o professor era exigente e 

que estava lá, não para nos facilitar a vida, digamos assim, mas para nos ajudar a ser 

melhores futuramente, aprendendo com os erros. 
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4. ORGANIZAÇÃO CURRICULAR  

 Para o início do estágio pedagógico, foi necessário fazer uma organização 

curricular, começando por ser atribuído a cada professor estagiário uma turma e a 

respetiva carga horária, uma vez que o núcleo de estágio era constituído por seis 

elementos e só existiam três turmas para lecionar.  

 Assim, o estagiário poderia lecionar um período horário de quatro aulas, de 90 

minutos cada, caso a turma fosse do 10º ano (10ºA – segunda-feira (10h15 às 11h35) 

e quinta-feira (8h15 às 9h45); 10ºB - segunda-feira (8h15 às 9h45) e quarta-feira (15h00 

às 16h30)) ou então um período de duas aulas, de 90 minutos cada, caso a turma fosse 

do 11º ano ( 11ºA - terça-feira (8h15 às 9h45) e sexta-feira (11h45 às 13h15)).  

 Todos os estagiários tiveram a oportunidade de lecionar a todos as turmas, sendo 

feita uma rotação tanto dentro do período, como entre períodos. Todos os elementos do 

núcleo de estágio, de segunda a sexta-feira, tinham que estar presentes na escola, 

porque para além do período de lecionação, de que eram responsáveis, tinham também 

que fazer a observação prática de ensino do colega do núcleo de estágio. Além disto, 

existiam também reuniões semanais, que tinham como objetivo esclarecer dúvidas que 

iam surgindo no decorrer das aulas, planificar aulas ou atividades escolares, entre 

outros assuntos relacionados com o estágio.   

 Cada professor estagiário ficou ainda responsável pela elaboração de: unidades 

didáticas, planos de aula, balanços das aulas e das unidades didáticas, grelhas de 

avaliação, fichas de registo, fichas de observação, documentos de apoio e respetivas 

aulas teóricas, testes de avaliação e as respetivas correções, registo do sumário na 

plataforma online, reuniões e organização e colaboração em atividades escolares. 

Todas as tarefas tiveram a orientação do professor orientador, de forma a que o ano 

letivo decorresse sem percalços.  
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5. ORGANIZAÇÃO E GESTÃO DO PROCESSO ENSINO-

APRENDIZAGEM 

 A interação estabelecida entre o ensino-aprendizagem caracteriza-se pela 

seleção, preparação, organização e sistematização didática dos conteúdos, de modo a 

facilitar a aprendizagem dos alunos (Brait, Macedo, Silva, F., Silva, M., e Souza, 2010).  

 Inicialmente, realizou-se uma reunião com o professor orientador, onde se 

procedeu à distribuição das turmas pelos respetivos professores estagiários. A 

distribuição das turmas foi pensada pelo professor orientador, visto que existiam apenas 

três turmas para um núcleo de seis estagiários. Ficou então estabelecido que todos os 

estagiários lecionariam a todas as turmas (10ºA, 10ºB e 11ºA), em períodos diferentes 

e que a lecionação das aulas era feita intervaladamente (dentro do mesmo período), 

visto que ficariam dois estagiários por cada turma. 

 Posto isto, delineou-se tudo aquilo que era necessário realizar para o decorrente 

ano, de forma a que o mesmo começasse com êxito. Unidades didáticas, grelhas de 

estruturação de conteúdos, onde constasse  todos os conteúdos abordados nas aulas, 

material, data, estratégias e tipo de avaliação que se pretendia para determinada 

modalidade, fichas de observação, testes de avaliação e respetivas correções, fichas e 

grelhas de avaliação, fichas de registo de presenças, preparação de aulas teóricas e 

respetivos documentos de apoio, foram algumas das tarefas que se pretendia para o 

começo do ano letivo. Todas as atividades desportivas promovidas pela escola e pelo 

grupo de Educação Física, estavam também ao encargo dos estagiários, principalmente 

na parte da organização e/ou ajuda. 

 Relativamente aos espaços e materiais disponibilizados pela escola, estes foram 

de encontro com aquilo que era expectado, o que possibilitou tirar o melhor proveito de 

todas as situações de aprendizagem estabelecidas.  

 A falta de experiência foi um ponto visível na lecionação das aulas, porém com o 

decorrer do processo e com a ajuda do professor orientador, os obstáculos foram 

transformando-se em ensinamentos, e aos poucos e poucos conseguiu-se gerir de 

melhor forma as estratégias e conteúdos programados. Ainda assim, procurou-se 

estabelecer, desde início, regras e normas de funcionamento das aulas, para que estas 

decorressem de forma ordeira e sem prejuízos das mesmas.  
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5.1- PLANEAMENTO ANUAL 

 Pode-se dizer que o planeamento é uma necessidade básica para o dia-a-dia de 

qualquer pessoa. Dentro do contexto escolar, o planeamento acarreta maior 

importância, pois é a partir deste que o professor organiza e prepara as suas aulas.  

 Libâneo (1992), diz que o planeamento escolar é um processo de realização, 

organização e coordenação de todo o processo docente com vista nas suas ações 

futuras. Segundo Bento (2003), a elaboração de um plano anual constitui o primeiro 

passo para o planeamento e preparação do ensino, ou seja, é o ponto de partida para 

todo o trabalho a ser realizado ao longo de um ano escolar. 

 Com a mesma linha de pensamento, Bossle (2002), refere que o planeamento de 

ensino, é uma construção orientada de todo o trabalho docente, que como processo, 

organiza e dá direção à prática coerente com os objetivos a que se propõe.  

 Para Menegolla & Sant’anna (2002, p.40), o planeamento “é um instrumento 

direcional de todo o processo educacional, (...) indica as prioridades básicas (...) e meios 

necessários para a consecução de grandes finalidades, metas e objetivos da educação.” 

  Assim, o planeamento anual foi idealizado pelo grupo de Educação Física, no 

início do ano letivo e tornou-se fundamental para a realização das tarefas inerentes ao 

estágio. Nesse planeamento foram delineados os critérios e parâmetros de avaliação 

para cada ciclo e ainda as unidades de ensino (modalidades) a serem lecionadas em 

cada ano de escolaridade. Para cada turma, e com o auxílio dos Programas de 

Educação Física, nomeadamente o Programa de Aprendizagens Essenciais em 

Educação Física (2017) e o Programa de Educação Física de 10º, 11º, e 12º anos – 

Curso Científico-humanístico e Cursos tecnológicos (2001), foram traçados objetivos e 

metas conforme a modalidade, o ano e a turma.  

 Para as turmas de 10º ano (10ºA e 10ºB) as modalidades estabelecidas foram 

Condição Física, Voleibol, Atletismo, Ginástica, Basquetebol, Badminton e Dança, 

sendo que no primeiro período foram abordadas Condição Física, Voleibol e Atletismo, 

no segundo período Ginástica e Basquetebol e no terceiro período abordou-se 

Badminton e Dança.  

 Relativamente à turma de 11ºano, as modalidades definidas para o primeiro 

período foram Condição Física, Futsal e Corfebol, no segundo período Atletismo e 

Voleibol e no último período Basquetebol e uma modalidade de opção, que acabou por 
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ser escolhido os desportos adaptados, nomeadamente o Goaball, Boccia e Voleibol 

sentado. 

  É de referir que cada estagiário elaborou um plano anual de atividades, onde 

organizou e registou todas as atividades, tarefas, unidades didáticas a lecionar, 

interrupções letivas, feriados e dias de observação de aulas, de modo a facilitar o seu 

trabalho. Nesse mesmo plano constava o início e término de cada período letivo (anexo 

1). 

 O grupo de Educação Física elaborou também um roulement das instalações 

desportivas, onde apresentava a zona/espaço disponível para cada professor, a cada 

dia da semana, em cada período. Isto possibilitou uma melhor gestão dos espaços e 

materiais disponíveis, sendo uma mais valia para o professor e até mesmo para o aluno.  

 Como se pode verificar, o planeamento anual é um dos processos mais 

importantes e por isso requer que seja executado com atenção e de forma minuciosa 

em relação a todos os conteúdos, recursos materiais, humanos e espaciais, tendo como 

foco a aprendizagem dos alunos.  

 É relevante referenciar que ao longo do ano, foram feitas retificações no 

planeamento devido a atividades que inicialmente não estavam estipuladas, ou que 

inesperadamente sofreram alterações. Todas as alterações foram mencionadas nos 

balanços, bem como foram feitas grelhas de reestruturação de conteúdos.   

 O planeamento deve ser, portanto, uma organização de ideias e informações e 

deve existir para facilitar o trabalho do professor e do aluno (Castro, Tucunduva e Arns, 

2008). 

 

5.2- UNIDADES DIDÁTICAS 

 Zabala (1998, p.18), citado por Heerdt e Batista (2016) define unidade didática 

como “um conjunto de atividades ordenadas, estruturadas e articuladas para a 

realização de certos objetivos educacionais, que têm um princípio e um fim conhecidos 

tanto pelos professores como pelos alunos.”  

 Com a mesma linha de pensamento, Raposo e Osório (2016) referem que as 

propostas de ensino de uma unidade didática devem ser organizadas de modo a conter 

uma definição clara dos conteúdos a serem ensinados e os seus respetivos objetivos 

educativos; uma sequência ordenada de atividades que serão propostas aos alunos de 
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forma a estes atingirem os objetivos; uma avaliação permanente das propostas de 

ensino e dos processos de aprendizagem que ocorrem durante todo o processo de 

desenvolvimento da unidade.  

 Bento (1998), refere que o conteúdo e a estruturação das unidades didáticas são 

determinados pelos objetivos, indicações de matérias e linhas metodológicas dos 

programas e do Plano Anual, procurando garantir a sequência lógica e metodológica da 

matéria e organizar as atividades do professor e dos alunos, regulando e orientando a 

ação pedagógica ao conferir às diferentes aulas um contributo claro para o 

desenvolvimento do aluno.  

 Com isto, podemos afirmar que as unidades didáticas (U.D) constituem uma 

ferramenta essencial para o processo ensino-aprendizagem, uma vez que este 

documento possibilita auxiliar, orientar e facilitar o trabalho do professor. Para cada 

modalidade lecionada, deve-se elaborar uma unidade didática. Estas têm por base o 

Programa Nacional de Educação Física, correspondente a cada ano de escolaridade.  

 Segundo Aranha (2004, p.12), “a U.D. deve obedecer a uma estrutura lógica e 

contínua”. Um dos primeiros parâmetros solicitados pelo professor orientador, no início 

do estágio, foi a realização das unidades didáticas para cada uma das modalidades 

lecionadas. Em cada U.D. constava a população alvo (grau de ensino, nº de alunos, 

género, idade (máxima e mínima), os recursos (materiais, temporais e humanos), os 

objetivos para cada domínio (socioafetivo (área das atitudes), cognitivo (área dos 

conhecimentos) e psicomotor (área das atividades físicas)), a estruturação dos 

conteúdos a serem abordados, os métodos de controlo do processo (avaliação) e as 

estratégias que se pretendem aplicar para lecionar a modalidade (anexo 2). 

 Depois de elaborada, e uma vez que a unidade didática contempla toda a 

informação necessária para o processo ensino-aprendizagem, esta serve como um guia 

para o professor, ajudando-o na organização e planificação das aulas e na estruturação 

do processo ensino-aprendizagem. Referir que este documento é flexível, permitindo 

assim uma revisão permanente consoante a evolução da turma ou do aluno em 

particular. 

 Assim sendo, ao longo do ano letivo realizei quatro unidades didáticas, uma em 

cada um dos períodos, sendo que as restantes unidades didáticas foram lecionadas 

pelos restantes membros do núcleo de estágio. Importa referir, que no final de cada 

unidade didática era elaborado um balanço e uma reflexão, onde eram descritos os 

aspetos positivos e negativos da mesma. 
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5.2-1. UNIDADES DIDÁTICAS - CONDIÇÃO FÍSICA E 

CORFEBOL (11ºA) 

 Em relação ao 11ºA, as unidades didáticas abordadas, no primeiro período foram 

Condição Física e Corfebol. 

 Relativamente a Condição Física apenas foram lecionadas quatro aulas, onde 

foram aplicados alguns testes de resistência aeróbia e força resistente e, posteriormente 

foram analisados os resultados a esses testes. Nestas aulas foi possível perceber (não 

tanto como aquilo que era desejado) o nível de condição física em que os alunos se 

encontravam. 

 No que respeita a modalidade de Corfebol, tive várias dificuldades que podem ser 

explicadas pela falta de conhecimentos da mesma, contudo tentei reunir toda a 

informação necessária, através de pesquisas na internet e da leitura de documentos, de 

forma a colmatar essas dificuldades. Após debruçar-me nessas informações 

(conhecimentos) e com a ajuda do professor orientador, consegui ultrapassar algumas 

das adversidades. Sendo esta turma composta por muitos alunos e, visto que nem 

sempre era possível ter o espaço todo do pavilhão, optou-se por colocar os alunos a 

arbitrarem os jogos e a fazerem substituições constantes, com o intuito de se manterem 

o maior tempo possível em atividade motora.  

 No decorrer ainda desta unidade didática, apercebi-me que apesar dos alunos já 

terem experiência nesta modalidade, ainda sentiam algumas dificuldades, sobretudo na 

desmarcação e no lançamento, sendo que foi necessário fazer uma reestruturação de 

conteúdos, de forma a que os alunos conseguissem obter melhores resultados nestes 

conteúdos.  

5.2-2. UNIDADE DIDÁTICA - BASQUETEBOL (10ºB) 

 No 10ºB abordei, no 2º período, a unidade didática de Basquetebol. No início do 

período as expectativas eram muito positivas, visto ter bastantes aulas para lecionar 

esta modalidade. No entanto, com o decorrer do mesmo, dei conta de que não iria ser 

assim tão fácil, pois havia muitas atividades escolares a decorrerem no pavilhão, no 

período horário da aula. Com estes entraves foi necessário fazer várias retificações na 

grelha de estruturação de conteúdos desta unidade didática. Ainda assim, tentei 

aproveitar ao máximo as aulas que eram possíveis lecionar, de forma a que os alunos 

pudessem ter uma evolução positiva, comparativamente à outra turma de 10º ano.  
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 Sendo assim, foi importante encontrar estratégias para conseguir chegar a este 

objetivo. Uma das estratégias passou por planear para todas as aulas situações de jogo 

(3x3 ou 5x5), de forma a que os alunos se mantivessem empenhados e motivados e ao 

mesmo tempo que conseguissem reter conhecimentos. Outra estratégia, uma vez que 

nem sempre se tinha o espaço todo do pavilhão e era fundamental que os alunos 

estivessem sempre que possível em atividade motora, foi realizar as aulas no espaço 

exterior do pavilhão.  

5.2-3. UNIDADE DIDÁTICA - DANÇA (10ºA) 

 No 3º período abordei a unidade didática de Dança à turma do 10ºA. Apesar deste 

período ser o mais curto, tentou-se aproveitar ao máximo as aulas. 

 Sendo a dança uma modalidade que, em regra geral, não é tão apreciada por 

rapazes, foi preciso arranjar estratégias para que todos, sem exceção, se sentissem 

motivados e com vontade de aprender mais sobre esta modalidade. Para a primeira 

aula decidi levar um colega, com formação em dança, com o intuito de ensinar mais e 

melhor os alunos e, consequentemente, captar o interesse destes. Com muito estudo e 

dedicação consegui que os alunos tivessem contacto, ainda que de forma muito 

generalizada, com diferentes tipos de dança, nomeadamente, Salsa, Merengue, 

Bachata e Aeróbica 

 Nem sempre foi fácil planear estas aulas, mas tentei sempre levar músicas 

diferentes, atuais e cheias de ritmo, bem como passos coreográficos novos, de forma a 

que os alunos mantivessem o empenho e a dedicação durante as aulas. Uma vez que 

este mundo da dança era desconhecido por muitos e nem sempre era fácil 

acompanharem aquilo que estava a ser realizado, optei por em todas as aulas começar 

a exemplificar os passos coreográficos a um ritmo lento e sem música, progredindo 

gradualmente, tendo este aspeto tido consequências muito positivas. 

 

5.3- PLANOS DE AULA 

 “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 pré-definidos na unidade didática, devendo cada aula ser 

previamente planeada, de acordo com as aulas antecedentes e dando continuidade às 

que a seguem. A este plano chama-se Plano de Aula.” Aranha (2004, p.12) 
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 Para Piletti (2004), o plano de aula é “a sequência de tudo o que vai ser 

desenvolvido num dia letivo. (...) É a sistematização de todas as atividades que se 

desenvolvem no período de tempo em que o professor e o aluno interagem, numa 

dinâmica de ensino-aprendizagem”. 

 O plano de aula é uma ferramenta imprescindível para o professor, porque permite 

uma realização eficaz e organizada das aulas. Segundo Fusari (2008, p.47), a 

preparação das aulas é uma das atividades mais importantes do trabalho de um 

profissional de educação escolar. 

 Este mesmo autor, refere que o plano de aula trata de fazer uma organização 

mental e uma tomada de consciência daquilo que o professor pretende fazer e alcançar. 

Refere ainda, que o facto de o professor ter essa planificação, evita que este seja 

surpreendido por imprevistos, uma vez que a sua criatividade e intuição tornam-se mais 

aguçadas para perceber novas oportunidades (estratégias). 

 É certo, que os professores são livres de elaborarem o seu próprio plano de aula, 

no entanto, independentemente da estrutura, segundo Aranha (2008), este deve seguir 

alguns parâmetros:  

 1º Parâmetro – Coerência com a unidade didática: os objetivos e os 

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

especificados corretamente e concordantes com os definidos na U.D. 

 2º Parâmetro – Unidade de aula/globalidade do plano: este tem uma 

estrutura global correta, metodológica e pedagogicamente, apresentando 

opções de organização e de utilização de recursos que garantam em 

encadeamento ótimo entre as várias fases e situações de aula.  

 3º Parâmetro – Estratégias de atuação: o plano prevê estratégias de atuação 

para um bom controlo do comportamento dos alunos (segurança, 

aprendizagem, disciplina, incentivo, feedback, etc.). 

 4º Parâmetro – Especificação e clareza: o plano está explicitado de modo 

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

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

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

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

realização dessas atividades, de tal modo que outros professores 

interpretem com objetividade e fidelidade a sua concretização. 

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

de forma clara, precisa e com rigor pedagógico, permitindo uma flexibilidade 
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de estratégias, e/ou de organização sem, porém, alterar o contexto de 

realização da ação proposta nem os critérios de êxito delimitados. 

 6º Parâmetro – Análise critica e reflexão sobre os resultados (balanço final: 

balanço da aula lecionada, caracterizando a atividade desenvolvida, 

verificando a (in)correção das opções tomadas e analisando os fatores 

determinantes do (in)sucesso da aula. 

 7º Parâmetro – Aperfeiçoamento e sugestões: são apresentadas propostas 

de manutenção e/ou modificação de elementos e/ou da estrutura da aula, 

baseando-se na experiência concreta vivida e em orientação pedagógico-

didática assimilada, sugerindo formas de melhoramento de comportamento, 

visando a melhoria do processo.  

 Sendo assim, o plano de aula era realizado antes da lecionação da aula, 

propriamente dita. Seguindo as normas institucionalizadas pela Universidade (UTAD) e 

em conformidade com o núcleo de estágio e com o professor orientador, estruturou-se 

o plano de aula da seguinte forma (anexo 3): na primeira folha, um cabeçalho onde 

aparecia toda a informação relativa à escola, às instalações e ao professor estagiário, o 

total de aulas lecionadas e o número de aulas lecionadas naquela U.D., o tempo horário, 

o tempo de aula, a data e hora da aula, o ano/turma, o número de alunos e a U.D. a 

lecionar, a função didática, o material necessário para a aula, o objetivo especifico e os 

conteúdos abordados. Nesta folha também eram apresentados os objetivos 

operacionais (ação, contexto e critérios de êxito). Na segunda folha eram apresentadas 

as tarefas que se iam desenvolver no decorrer da aula, nomeadamente o tempo horário 

e o tempo de exercício e/ou transição/instrução/organização, a sequência das tarefas, 

as estratégias e organização adotadas pelo professor e por último a esquematização do 

exercício.  

 É então percetível, que para a elaboração de um plano de aula é necessário ter 

em conta algumas questões, nomeadamente, os conteúdos, como é que estes vão ser 

implementados na aula (organização), em que momento da aula (sequência) e durante 

quanto tempo, sem nunca esquecer que as tarefas devem ser o mais motivacionais 

possíveis, devem promover a aprendizagem dos alunos e a organização e a transição 

de exercícios deve ser o mais clara possível e no menor tempo, de modo a aumentar o 

tempo de empenhamento motor dos alunos e, consequentemente, manter os alunos 

motivados e empenhados nas tarefas propostas. O plano de aula é, portanto, uma 

ferramenta essencial para a aula, daí ser necessário despender algum tempo na sua 

planificação. 
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 Ainda assim, com todos estes cuidados, a inexperiência em contexto escolar, falou 

mais alto. O facto de se lidar com uma turma dita “real” e ter que se gerir uma aula de 

noventa minutos, levou a que muitas vezes se cometessem erros, como por exemplo, 

ter demasiados exercícios (objetivos operacionais) e não haver tempo para se 

concretizar todos, ou o tempo para cada exercício era por vezes muito ou pouco para 

os alunos conseguirem adquirir o objetivo estipulado, muitas vezes as progressões 

pedagógicas não tinham o efeito pretendido, às vezes nem todos os alunos faziam as 

aulas e, consequentemente, o exercício já não funcionava e isto levava a reformular o 

plano de aula durante a própria aula.  

 Estas situações, com o decorrer do ano letivo, com o número de aulas dadas, com 

a ajuda do professor orientador e dos elementos do núcleo de estágio, foram 

desaparecendo. A experiência, mas sobretudo a reflexão no final de cada aula, foi um 

aspeto importante para a planificação de planos de aula mais eficazes. 

 

5.4- BALANÇOS DE AULA 

 “A experiência não vem de se ter vivido muito, mas de se ter refletido intensamente 

sobre o que se fez e as coisas que aconteceram”(Gandin, 2007).  Ou seja, para que 

aulas tenham significado e os professores tenham sucesso é necessário que façam uma 

reflexão do seu trabalho, sempre com o intuito de melhorar. 

 Segundo Oliveira e Serrazina (2002), “na nossa vida pessoal e profissional a 

reflexão constitui um elemento importante do processo de aprendizagem”. 

 Assim, no final de cada aula e de cada U.D., era necessário fazer um balanço 

(anexo 4 e 5) de caráter reflexivo e critico, de forma a analisar e avaliar as estratégias 

adotadas e se estas tiveram, ou não, êxito, se os objetivos da aula foram cumpridos, se 

houve evolução no processo ensino-aprendizagem e se os alunos estiveram motivados 

e empenhados durante a aula. Caso algum destes parâmetros não fosse positivo, teria 

que se refletir sobre esse mesmo aspeto e na aula seguinte tentar arranjar estratégias 

mais eficazes, de modo a colmatar o fracasso das anteriores. Tal como refere Oliveira 

e Serrazina (2002), a reflexão fornece oportunidade para voltar atrás e rever 

acontecimentos e práticas.  

 Todos os balanços de aula realizados ao longo do ano letivo seguiam a seguinte 

estrutura: 

 Considerações gerais; 
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 Comportamento e empenho dos alunos; 

 Estratégias utilizadas; 

 Gestão do tempo de aula e atividade motora; 

 Dificuldades dos alunos; 

 Dificuldades do professor; 

 Adaptações ao plano de aula; 

 Sugestões/Alterações futuras. 

 No final do documento, era feita também uma autoavaliação, seguindo dez 

parâmetros (introdução da aula; mobilização dos alunos para as atividades; 

organização, controlo e segurança das atividades; gestão dos recursos; 

instrução/introdução das atividades; regulação das atividades; linguagem utilizada; 

sequência da aula; conclusão da aula; concordância com o plano e aula/adaptabilidade 

da aula), de maneira a que o estagiário se avaliasse e conseguisse, mais facilmente, 

perceber onde não conseguiu chegar, sendo autocritico.  

 Para além dos balanços de aula, institucionalmente pedidos, no final de cada aula, 

juntamente com o núcleo de estágio e com o professor orientador era feita uma 

reflexão/observação das aulas lecionadas, com a intenção de o estagiário conseguir 

evoluir e encontrar soluções para os problemas com que se deparou. Este ambiente de 

discussão/reflexão, era tão ou mais importante como o balanço escrito, pois permitia 

que o estagiário visse mais além, já que, normalmente, quem está do lado de fora 

consegue ter uma melhor perceção dos erros do que aquele que está, neste caso, a 

lecionar. 

 

5.5- OBSERVAÇÕES 

 “Aprende-se muito através da observação e o ensino não constitui uma exceção. 

A observação regular de aulas e uma discussão de qualidade sobre o desempenho 

constituem uma componente extremamente importante do processo de 

desenvolvimento pessoal e profissional de qualquer professor, independentemente, do 

seu nível de conhecimento e experiência.” Reis, 2011 

 Para a observação de aulas é necessário definir-se aquilo que se vai observar e, 

segundo Aranha (2008), deve-se seguir alguns parâmetros para se conseguir uma boa 

supervisão, sendo eles: 
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 1º Parâmetro – Introdução da aula: no início da aula, de forma clara e sem perda 

de tempo informar os alunos dos objetivos da aula relacionando-os com aulas 

ou etapas anteriores da U.D., sublinhando as regras a cumprir e cuidados a ter 

(comportamentos, atitudes, normas de segurança, disciplina, etc.), não se 

observando dispersão dos alunos. 

 2º Parâmetro – Mobilização dos alunos para as atividades: intervir sistemática, 

correta, e estrategicamente com os alunos (individual, grupo ou tarefa) 

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: organizar a 

atividade no espaço da aula de tal modo que permita o cumprimento dos 

objetivos da aula e a deteção e prevenção de situações de risco, posicionando-

se e circulando no espaço de aula, intervindo sistematicamente na execução das 

tarefas pelos alunos, ajudando-os e eliminando assim fatores perturbadores de 

eficácia da aula. 

 4º Parâmetro – Gestão dos recursos: fazer 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 

de Empenhamento Motor. 

 5º Parâmetro – Instrução/Introdução das atividades: explicar e/ou demonstrar 

clara e oportunamente a atividade/exercício, recorrendo, quando necessário, a 

alguns alunos e/ou a auxiliares de ensino, para o apoiar na transmissão de 

matéria, com eficácia de economia de tempo. 

 6º Parâmetro – Regulação das atividades: intervir 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: utilizar uma linguagem clara e acessível à 

compreensão dos eu 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. 
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 9º Parâmetro – Conclusão da aula: concluir a aula de modo sereno e tranquilo, 

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

os alunos para as etapas seguintes da U.D. (extensão dos conteúdos – aulas 

seguintes). 

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

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

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

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

essencial da aula.  

 Durante o estágio não foram realizadas observações ao professor orientador, pois 

este nunca lecionou, sendo apenas realizadas observações aos restantes elementos do 

núcleo de estágio.  

 As observações de aulas permitem retirar informações relevantes, tanto para o 

observador, como para o que está a ser observado, pois ajuda-o a perceber, por 

exemplo, a quantidade de feedbacks dados durante a aula, se demonstrou e explicou 

bem o exercício e a qualidade com que o fez, se a gestão do tempo de aula foi ou não 

positiva, entre outros.  

 Perante isto, no início do ano letivo, elaborou-se uma ficha de observação (anexo 

6), onde constavam os parâmetros acima mencionados, aos quais teria que se dar uma 

pontuação de zero a três, para que no fim de cada sessão se pudesse refletir e informar 

os colegas estagiários sobre o que poderia ser melhorado e assim atingirem o sucesso.  

 Foi notório e, é importante referir, que todos os estagiários evoluíram, sobretudo 

nos dois primeiros períodos, uma vez que com a reflexão e observação era possível 

detetar erros e corrigi-los em aulas futuras. 

 

5.6- AVALIAÇÃO 

 “A avaliação refere-se à recolha de informação necessárias para um (mais) correto 

desempenho. É um regulador por excelência de todo o processo ensino-aprendizagem”. 

Aranha (2004, p.47). 

 Segundo a mesma autora, Aranha (2004), a avaliação permite identificar 

problemas e resolvê-los de acordo com as necessidades e o contexto, facilita a tomada 

de decisões, permitindo implementar as opções (mais) adequadas, permite ajustar 
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todas as atividades no sentido de se caminhar para a eficácia pedagógica, 

preferencialmente, para o sucesso escolar. 

 É inegável que a avaliação é essencial ao processo ensino-aprendizagem. Esta 

permite retirar informação sobre o desempenho e progresso do aluno e assim, fazer 

reajustamentos, sempre que necessário, com vista ao sucesso dos alunos. 

 A avaliação é um dos momentos mais trabalhosos para um estagiário, pois, sendo 

esta essencial, é também importante que seja o mais justa possível, de maneira a que 

o aluno sinta que o seu trabalho está a ser devidamente avaliado e, consequentemente, 

que este se mantenha focado e empenhado nas tarefas propostas. 

 Assim, em todas as modalidades existiu uma avaliação teórica e uma prática. 

Relativamente, à avaliação teórica estava o teste escrito, o questionamento nas aulas e 

os relatórios de aulas ou trabalhos escritos, caso o aluno não realizasse a aula. Na parte 

prática incumbiam os três momentos de avaliação: Avaliação Diagnóstica, Avaliação 

Formativa e Avaliação Sumativa. 

5.6-1. AVALIAÇÃO DIAGNÓSTICA 

 “Antes de se dar início ao processo, deve avaliar-se a população alvo, através de 

uma avaliação inicial que permite identificar o real nível dos alunos, constituindo um 

indicador fundamental para a definição de objetivos, estratégias, metodologias, etc. Esta 

avaliação tem um caráter marcadamente diagnóstico.” Aranha (2004, p. 49). 

 No começo do ano letivo, o núcleo de estágio, com a orientação do professor 

orientador, elaborou uma grelha de avaliação diagnóstica (anexo 7), para cada 

modalidade. Após a aplicação da mesmo foi possível alterar e ajustar, sempre que 

necessário, a unidade didática realizada inicialmente.   

 Esta avaliação era realizada no início de cada modalidade onde eram avaliadas 

quatro situações através de exercícios critério e situação de jogo. Para cada situação 

correspondia um nível de desempenho através de uma escala de avaliação que ia de 1 

a 5 (1 – não executa; 2 – executa c/ dificuldade; 3 – executa; 4 – executa s/ dificuldade; 

5 – executa na perfeição). Após isto era atribuído a cada aluno uma classificação que 

ia de 0 a 20 (0 a 4 – mau; 5 a 9 – insuficiente; 10 a 13 – suficiente; 14 a 17 – bom; 18 a 

20 – muito bom). Apesar de a avaliação diagnóstica ser efetuada no início de cada 

modalidade, também poderia ser efetuada no início de cada período letivo, avaliando 

assim um conjunto de modalidades. Esta forma, iria, eventualmente, fazer com que o 

professor estagiário tivesse uma melhor perceção das dificuldades gerais que os alunos 
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poderiam sentir, durante o período letivo, conforme a modalidade, podendo assim ajudar 

os alunos aquando a avaliação.  

 Optou-se por realizar a avaliação diagnóstica no início de cada modalidade, uma 

vez que já estava assim estipulado pelo professor orientador, sendo que também 

funcionou, pois conseguiu-se igualmente ter uma perceção das dificuldades dos alunos 

na modalidade em questão e ficar também com uma ideia das dificuldades que estes 

poderiam sentir nas próximas unidades didáticas. 

 Na primeira avaliação diagnóstica, verificaram-se algumas dificuldades, 

nomeadamente na dispersão dos alunos, ter muitos critérios de êxito para determinada 

tarefa e era (quase) impossível avaliar todos os critérios em todos os alunos e ainda 

fazer o registo. Outra dificuldade, consequência da inexperiência, era querer observar/ 

avaliar tudo nos exercícios critério, tendo ainda a situação de jogo, onde era possível 

tirar, igualmente, informação e fazer o registo da mesma.  

 Com as indicações do professor, reduziu-se aos critérios de êxito, optando-se por 

colocar apenas aquilo que se queria ver realmente e começou-se a tirar mais proveito 

das situações de jogo. A ajuda do professor orientador, a experiência e a análise das 

estratégias utilizadas, ajudou a que a forma de avaliar e de fazer os registos passasse 

a ser mais rápida e com melhor qualidade.  

 Desta forma a avaliação inicial (diagnóstica), permite recolher informações e 

assim estabelecer prioridades e objetivos e ajustar sistematicamente a atividade dos 

alunos, no sentido do seu desenvolvimento, tal como a avaliação formativa (Carvalho, 

1994). 

5.6-2. AVALIAÇÃO FORMATIVA 

 A avaliação formativa permite recolher as informações necessárias à orientação, 

regulação e controlo da aprendizagem e desenvolvimento dos alunos (Carvalho, 1994). 

 Na mesma linha de pensamento, Aranha (2004, p.49) diz que a avaliação 

formativa permite dar informação sobre o decorrer do processo e fornecer eventuais 

indicações sobre a forma de resolver determinadas dificuldades evidenciadas, sendo 

que esta facilita a identificação e a correção de insuficiências parciais em cada 

sequência de objetivos. 

 De acordo com Aranha (2004), esta avaliação é realizada durante todo o ano 

letivo, sendo que é possível ser avaliada em três domínios: domínio socioafetivo (saber 

estar), domínio cognitivo (saber como se faz) e domínio psicomotor (saber fazer). É de 
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realçar que este ano letivo estes domínios apresentam-se como área das atitudes, área 

dos conhecimentos e área das atividades físicas, respetivamente.  

 A pontualidade, a assiduidade, a responsabilidade, o comportamento e o 

empenho durante as aulas, a realização (com ou sem dificuldade) das destrezas ao 

longo das aulas, foram alguns parâmetros a ter em conta na avaliação durante o ano 

letivo, em todas as aulas (anexo 8 e 9).  

 No final de cada unidade didática era também realizada uma avaliação prática 

(anexo 10), igual à avaliação diagnóstica, com o objetivo de se puder comparar os 

resultados obtidos no início da unidade didática com os alcançados no final da mesma. 

As dificuldades sentidas na avaliação diagnóstica não aconteceram nesta avaliação, 

uma vez que foram adotadas novas estratégias, nomeadamente na formação de 

grupos, de modo a não haver tanta dispersão e perda de tempo nos registos de 

avaliação e formou-se ainda grupos por ordem alfabética, o que ajudou bastante na hora 

do registo. 

 Esta avaliação, sendo contínua, pretende, portanto, determinar a posição do aluno 

ao longo de uma unidade de ensino, no sentido de identificar dificuldades e de lhes dar 

solução (Kraemer, 2005). 

5.6-3. AVALIAÇÃO SUMATIVA 

 Aranha (2004, p.49), refere que esta avaliação final, com carácter sumativo, faz 

uma súmula do que acontece ao longo do processo, fornece informações sobre o 

produto final e permite fazer um balanço da atividade. 

 Assim, esta avaliação ocorre no final de cada período letivo, permitindo assim 

fazer uma súmula sobre as modalidades lecionadas, bem como dos outros parâmetros 

de avaliação que aconteceram ao longo do período. (anexo11)  

 Em modo de conclusão, a avaliação e todas as questões com ela relacionadas, 

permitem um desempenho mais correto da função docente e permite também retirar 

informações sobre o funcionamento do sistema e o decorrer do processo ensino-

aprendizagem (Aranha, 2004). 

 

5.7- ESTILOS DE ENSINO 
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 Os estilos de ensino permitem proporcionar diferentes níveis de autonomia 

(independência) em cada canal de desenvolvimento (físico, cognitivo, social e 

emocional), sendo necessário uma avaliação prévia dos objetivos que se pretendem 

alcançar, de modo a que a escolha (decisão) do estilo de ensino seja a mais adequada 

(Aranha, 2005). 

 Todas as atividades presentes em Educação Física, têm componentes que podem 

ser ensinadas utilizando diferentes estilos de ensino, sendo que o professor pode utilizar 

mais do que um estilo de ensino numa aula.  

 Segundo Aranha (2005, p.18), os estilos de ensino podem ser divididos em dois 

grupos: 

 1º Grupo – de A a E (A – Comando; B – Tarefa; C – Recíproco; D – 

Autoavaliação; E – Inclusivo) - Caracterizado por atividades de reprodução – o 

professor propõe e o aluno imita.  

 2º Grupo – de F a H (F – Descoberta Guiada (Convergente); G – Divergente; H 

– Programa Individual) - Caracterizado por atividades de investigação e 

descoberta – o professor não propõe nada, coloca o aluno perante situações 

novas e este tem de encontrar resposta/soluções para elas. 

 Os estilos de ensino, essencialmente, utilizados durante este ano letivo foram 

quatro, nomeadamente o estilo Recíproco, o estilo por Autoavaliação, o estilo Inclusivo 

e o estilo de Descoberta Guiada (Convergente). 

 O estilo de ensino C- Recíproco, permite que o aluno passe a ter a 

responsabilidade de fornecer feedback ao colega, com repercussões ao nível das 

relações inter-individuais e da instrução. Os alunos são executante e observador (ao 

mesmo tempo), alternadamente com o colega (Aranha, 2005, p.22). Apesar de não se 

utilizar tantas vezes como se gostaria este estilo de ensino, durante as aulas tentou-se 

que os alunos se observassem uns aos outros, principalmente, quando estavam em 

duplas ou grupos, dando feedbacks e ajudando uns aos outros na realização das 

tarefas, dizendo aquilo que poderia ser melhorado para conseguirem chegar ao objetivo. 

Este estilo de ensino tem um grande valor formativo contribuindo para a autonomia da 

socialização do aluno (Aranha, 2005). 

 No estilo D- Autoavaliação, o aluno assume para ele próprio a avaliação do seu 

desempenho – utilização da autoperceção e auto-feedback (Aranha, 2005, p.25). Os 

alunos devem então ter consciência da sua prestação na aula, tanto a nível do 

comportamento como a nível motor, e tentarem autoavaliarem-se, admitindo assim os 



  

 

Vila Real, 2020 
23 

seus erros e dificuldades. Assim, no final de cada período era dado aos alunos um 

documento, onde estes tinham que se autoavaliar e no final fazer uma breve reflexão 

daquilo que foi o período, em termos de dificuldades, comportamento e estratégias. 

(anexo 12)  

 Em relação ao estilo E- Inclusivo, o professor promove a inclusão dos alunos no 

desempenho de uma tarefa, permitindo que todos se diferenciem no máximo das suas 

capacidades. O aluno decide qual o nível de êxito a que desempenha uma atividade, 

sendo que o professor define vários níveis de dificuldades com diferentes critérios de 

êxito (Aranha, 2005, p.26). Nas aulas, quando se organizavam os alunos em grupos 

eram propostas várias formas/níveis de execução da tarefa, onde cada grupo definia o 

seu nível de dificuldade, sendo que eles próprios decidiam se podiam progredir para o 

nível seguinte de dificuldade. Ou seja, colocava-se os alunos a realizarem a mesma 

tarefa mas com graus de dificuldade diferentes, por exemplo em basquetebol, no 

lançamento da bola ao cesto, proponha-se aos alunos fazerem o lançamento mais junto 

ou mais afastado do cesto, sendo que quem achasse que tinha mais facilidade fazia 

mais afastado e quem sentisse mais dificuldade poderia fazê-lo mais próximo do cesto 

e à medida que iam progredindo aumentavam, neste caso, a distância com que faziam 

inicialmente.  

 Por fim, o estilo F- Descoberta Guiada (Convergente) que se resume às questões 

colocadas pelo professor e às respostas dos alunos (Aranha, 2005, p.28). Utilizava-se 

este estilo, normalmente, no início e no final da aula, onde eram colocadas questões 

aos alunos sobre a aula anterior ou sobre a presente aula, sendo que era dado algum 

tempo aos alunos para refletirem sobre a perguntam e depois darem uma resposta.  

 

5.8- TÉCNICAS DE INTERVENÇÃO PEDAGÓGICA 

 As Técnicas de Intervenção Pedagógica são a “sistematização de um conjunto de 

comportamentos referentes à intervenção do professor, que condicionam a atividade do 

aluno” Aranha (2004, p.31).  

 Esta mesma autora cita Siedentop (1983), que refere que as Técnicas de 

Intervenção Pedagógica se prendem com um vasto número de destrezas que o 

professor deve dominar e que se desenrolam em quatro Dimensões: Instrução, Gestão, 

Disciplina e Clima. 
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 A Dimensão Instrução, refere-se a procedimentos que estão relacionadas com a 

promoção de atividades de aprendizagem, aos procedimentos do professor, que estão 

diretamente relacionados com os objetivos de aprendizagem, visando a comunicação 

de informação sobre a matéria de ensino, tais como preleção, explicação, demonstração 

e feedback, ou seja, são todos os comportamentos e destrezas que fazem parte do 

reportório do professor para comunicar informação pertinente (Aranha, 2004). 

 Quanto à Dimensão Gestão, esta refere-se a procedimentos relacionados com a 

promoção de estruturas de organização, aos comportamentos do professor que visam 

produzir elevados índices de envolvimento dos alunos com a matéria de ensino, tais 

como gestão das situações de aprendizagem, de organização, de transição e do 

comportamento dos alunos, isto é, todos os comportamentos e destrezas que permitem 

ao professor rentabilizar o tempo útil da aula (Aranha, 2004). 

 Em relação à Dimensão Disciplina, esta alude os procedimentos relacionados com 

a promoção de comportamentos apropriados e os comportamentos do professor que 

visam a modificação de condutas úteis e produtivas, ou seja, tem como objetivo 

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

 Por fim, a Dimensão Clima refere-se aos procedimentos relacionados com a 

promoção de um ambiente caloroso e humano, bem como a comportamentos que estão 

diretamente relacionados com as interações pessoais e as relações humanas, visando 

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

 A intervenção pedagógica é um grande desafio para o estagiário, pois este é um 

ponto primordial do desenvolvimento de um professor. Logo, as primeiras aulas 

revelam-se importantes para o estagiário, pois permitem conhecer os alunos e, 

consequentemente, influenciam o seu comportamento perante estes, bem como os 

objetivos que se pretendem alcançar.  

 Assim, torna-se importante delinear estratégias, uma vez que compete ao 

professor planear, organizar e controlar o processo ensino-aprendizagem e assim 

praticar um ensino eficaz (Aranha, 2004). 

 Uma das estratégias passou por, no início de todas as aulas, colocar os bancos 

suecos em “V”, para que não existissem distrações para outros locais externos à aula. 

Durante a instrução dos exercícios, os alunos também eram colocados de forma 

estratégica, de modo a manterem-se numa organização próxima do professor e alheios 

a distrações, evitando assim dispersão, no entanto esta estratégia nem sempre resultou, 

pois os alunos arranjavam sempre algum, pequeno que fosse, foco de distração.  
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 No início de cada aula era realizada uma reflexão e um questionamento sobre a 

aula anterior. Para o questionamento utilizava-se a técnica da pergunta, que consistia 

em fazer a pergunta e só depois é que respondia quem o professor solicitasse, isto 

permitia que todos os alunos pensassem e refletissem de igual forma. Ainda no começo 

da aula, eram referidos os conteúdos a abordar na sessão, procurando situar os alunos 

na matéria e referir as regras de segurança necessárias.  

 À medida que foram sendo lecionadas as aulas, a chamada dos alunos foi omitida, 

visto que o professor já conhecia melhor os alunos e também era uma forma aumentar 

o tempo útil de aula. Outra consequência da lecionação de aulas, foi também o tempo 

de introdução e instrução dos exercícios que passou a ser mais curto e mais eficaz. 

Desde o início do ano letivo, que o professor estagiário optou por chegar mais cedo à 

aula, para organizar e colocar todo o material necessário no carrinho, de forma a ser 

mais fácil dar início à aula e sem grandes perdas de tempo, sendo que esta estratégia 

resultou desde inicio, tendo sido mantida até ao final do ano letivo. Para maximizar mais 

o tempo de aula estipulou-se com os alunos que tinham apenas dez minutos para se 

equiparem e estarem no pavilhão, caso não o fizessem no final era descontado na nota 

final. Apesar desta regra ter sido estipulada desde o início do ano, haviam sempre 

alguns alunos que não cumpriam, no entanto a maioria dos alunos respeitou sempre 

esta tolerância.  

 Nas primeiras aulas, e pela falta de experiência, a formação de grupos ao longo 

dos exercícios foi um problema, no que respeita ao tempo despendido, pelo que foi 

necessário arranjar uma estratégia. Começou-se então por formar grupos no início da 

aula, mantendo-se os mesmos até ao final da mesma.  

 No que se refere à demonstração, esta era realizada para todos os exercícios e, 

normalmente, o professor estagiário recorria a alguns alunos que já tinham 

conhecimento ou experiência com a modalidade, para executar essa demonstração e 

assim conseguir dar feedbacks, sempre com uma linguagem clara, sem nunca esquecer 

a linguagem técnica associada aos conteúdos abordados.  

 O facto de haver alunos a não realizar a aula, levou a que o estagiário 

engendrasse uma estratégia, de modo a que o aluno também participasse, de certa 

forma, na aula. Sendo assim, passou-se a utilizar estes alunos para ajudar na colocação 

do material durante os exercícios, bem como na arrumação do mesmo. Para além disso, 

estes alunos tinham que fazer um relatório escrito da aula e ajudavam, sempre que 

necessário, na arbitragem nas situações de jogo. 
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 Quanto aos conteúdos e exercícios, estes foram pensados cuidadosamente, 

procurando sempre seguir uma linha gradual, indo do mais simples para o mais 

complexo. Para cada conteúdo utilizaram-se progressões pedagógicas simples, de 

modo a chegar ao objetivo pretendido, optando sempre por progressões e atividades 

que fossem de encontro com o nível de capacidade dos alunos. Todas as tarefas eram 

planeadas de maneira a que a intensidade e a dificuldade estivessem de acordo com 

as capacidades dos alunos, no entanto nem sempre se verificava isto, pelo que era 

necessário fazer uma reestruturação, para que o aluno pudesse evoluir na sua 

aprendizagem. 

 A planificação do aquecimento foi um dos processos mais trabalhosos, pois 

tentou-se sempre arranjar exercícios lúdicos, para aumentar o nível motivacional dos 

alunos, mas que ao mesmo tempo tivessem uma vertente mais especifica, relativamente 

aos conteúdos abordados. Outro estratagema que se utilizou, para que o nível de 

motivação e atenção dos alunos aumentasse, foi planear exercícios onde a competição 

estivesse presente. Este método foi bastante positivo, pois permitiu chegar ao objetivo: 

cativar e motivar os alunos para a prática. 

 A colocação e circulação do professor no pavilhão, são aspetos importantes no 

que toca a fornecer feedbacks e incentivos à turma, ao grupo, ou ao aluno. O professor 

deve sempre circular por fora dos exercícios, sem nunca virar as costas aos alunos, de 

forma a manter sempre o contacto visual com o resto da turma. 

 No final de cada aula, assim como no início e no decorrer da mesma, era utilizado 

o questionamento, para verificar se os alunos estavam a assimilar os conhecimentos 

transmitidos, bem como se estavam com atenção aquando a transmissão dos mesmos.  

 É de referir ainda que, no princípio do ano letivo, tentou-se criar um bom 

relacionamento com a turma e os alunos, sendo esta uma estratégia que se evidenciou 

positiva, tanto no contexto escolar como pessoal.  
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6. TAREFAS DE RELAÇÃO ESCOLA-MEIO 

 A atividade do professor não se deve restringir apenas ao processo ensino-

aprendizagem, esta vai muito além das funções que lhe dizem respeito, sendo que este 

deve manter sempre uma relação de proximidade com toda a comunidade escolar. 

Conforme as turmas que o professor tiver, este deve realizar um estudo sobre a turma 

em questão, com o objetivo de ser o mais participativo possível, em contexto fora de 

aula, sem nunca esquecer a promoção pela atividade física e pelo desporto. (Nogueira, 

2018) 

 Neste ponto serão apresentadas algumas das atividades realizadas ao longo do 

estágio pedagógico, sendo que uma das tarefas que se realizou foi o estudo de turma. 

O estudo de turma, de caráter individual, foi aplicado pelo professor estagiário à sua 

própria turma.  

 Todas as outras tarefas, que serão aqui faladas, foram realizadas pelo núcleo de 

estágio ou pelo Grupo de Educação Física.  

 

6.1- ESTUDO DE TURMA 

 No ensino, em cada turma e em cada ano, é muito fácil observar diferentes 

pessoas, com características e estilos de vida muito distintos. Cabe ao professor, 

planear e organizar o ano letivo, sendo que o processo ensino-aprendizagem deve ser 

o mais eficaz possível e, para isso, é necessário ter em consideração a escola, o meio 

e a turma com quem vai trabalhar.  

 Perante isto, o estudo de turma é uma ferramenta essencial e que contribui para 

o conhecimento mais aprofundado dos alunos e da turma. Este, surge então da 

necessidade de conhecer as características de cada aluno, nomeadamente, ao nível 

pessoal, motivacional e desportivo e assim adotar estratégias mais adequadas para 

uma melhor intervenção pedagógica. É importante referir que este estudo permite ainda 

retirar informações sobre as relações entre alunos, através das preferências e rejeições 

que estes mencionam no questionário sociométrico. 

  Deste modo, o estagiário aplicou um questionário à turma de que era 

responsável, neste caso foi à turma do 11ºA, da Escola Secundária Morgado de Mateus 

– Vila Real. A estruturação e elaboração deste estudo foi da responsabilidade de todos 

os elementos do núcleo de estágio (anexo 13).  
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 Depois de aplicado, analisou-se e registou-se todos os dados obtidos, a fim de 

perceber as características dos alunos e, consequentemente, auxiliar na escolha de 

estratégias, melhorando assim o processo de ensino-aprendizagem. É de salientar que 

apesar deste estudo abranger vários conteúdos, apenas foram analisados, 

minuciosamente, aqueles que efetivamente tinham maior relevância para a disciplina de 

Educação Física. 

 O objetivo concentrava-se então na melhoria do processo ensino-aprendizagem, 

através da criação de estratégias, garantindo a inclusão e o sucesso de todos os alunos, 

bem como a igualdade de oportunidades.  

O estudo de turma abrange os seguintes conteúdos: 

• Constituição/Caracterização geral da turma (género, idade, peso e altura) – 

permitiu um conhecimento geral da turma, através das diferenças existentes; 

• Constituição do agregado familiar (com quem vive, habilitações literárias dos pais, 

situação profissional dos pais, bem como a que se encontram e a composição 

do agregado familiar) – permitiu perceber qual a disponibilidade familiar, no que 

toca ao apoio escolar dos alunos; 

• Saúde e hábitos de higiene (problemas de saúde existentes, medicação regular, 

problemas de saúde que impossibilitam a prática desportiva e se costumam 

tomar banho depois das aulas de Educação Física) – possibilitou ao docente 

estar atento e intervir caso houvesse alguma complicação durante as aulas; 

• Rotina diária e deslocação para a escola (horas a que se levantam e deitam, como 

se deslocam para a escola e a média de tempo que demoram nesse percurso) 

– permitiu perceber os hábitos dos alunos e ainda que implicações pode ter, a 

deslocação e o tempo da mesma, para o início e término das aulas de Educação 

Física; 

• Nutrição (número de refeições diárias que faz, se costuma comer antes da aula 

de Educação Física e onde almoça em tempo de aulas) – alertou o professor 

para a importância de incutir nos alunos hábitos alimentares, bem como estar 

atento às implicações que pode ter comer (ou não) antes das aulas de Educação 

Física; 

• Tempos livres (atividades/tarefas que faz nos tempos livres) – permitiu entender, 

um pouco, o estilo de vida do aluno; 

• A disciplina de Educação Física (qual o interesse pela disciplina, as modalidades 

preferidas e com mais dificuldades, nota obtida no ano anterior à disciplina, se 

praticou ou pratica algum desporto federado e durante quanto tempo e com que 
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frequência pratica ou praticou) – possibilitou perceber qual a predisposição e 

interesse dos alunos para a prática desportiva; 

• Questionário sociométrico (colegas para passar os intervalos, colegas para jogar, 

colegas para trabalhar em grupo) – caracterização das relações sociais, 

cognitivas e desportivas estabelecidas no meio da turma. 

 Através deste estudo, foi possível retirar informações importantes sobre cada 

individuo, que se verificaram ser positivas para o trabalho desenvolvido na turma. Com 

a constituição e caracterização geral da turma, em termos de género e idade, foi 

pertinente recorrer a estratégias motivacionais e adequadas à faixa etária, 

nomeadamente jogos com uma componente lúdica e de competição, de forma a manter 

os alunos empenhados nas tarefas propostas e ao mesmo tempo cumprir os objetivos 

da aula. 

 A formação de grupos heterogéneos é importante, de forma a incluir os alunos 

mais recatados e com mais dificuldades e assim progredirem mais facilmente. A partir 

do momento que se percebe qual a predisposição de cada aluno para a prática 

desportiva, torna-se mais simples a formação desses mesmos grupos, que têm como 

objetivo formar equipas mais equilibradas e tornar os exercícios mais rentáveis e 

dinâmicos.   

 O relato dos alunos sobre se já praticaram ou se ainda praticavam desporto 

federado, foi um ponto positivo, pois permitiu ao professor utilizar esses alunos como 

agentes de ensino, ou seja, estes demonstravam os gestos técnicos de determinado 

exercício, enquanto que o professor corrigia e dava feedbacks.  

 A partir do questionário sociométrico, foi possível perceber que a relação entre os 

alunos era, de forma geral, positiva, no entanto havia cinco alunos, que devido à rejeição 

por parte dos colegas em relação aos jogos, despertavam no professor estagiário 

alguma cautela. Com o decorrer do período percebeu-se que dois desses alunos eram 

“rejeitados”, uma vez que eram um pouco reservados e tinham algumas dificuldades em 

praticamente todas as modalidades, tendo sido necessário encontrar estratégias para 

colmatar essa situação. A estratégia que se encontrou foi colocar estes alunos a formar 

grupos, para que não fossem sempre os últimos a serem escolhidos e assim sentirem-

se mais integrados. Os outros três alunos, eram “rejeitados”, uma vez que eram muito 

individualistas, querendo sempre ganhar, arranjando, muitas das vezes, conflitos 

durante os exercícios, sendo que a estratégia para corrigir esta situação, passou por 

condicionar os jogos, como por exemplo, “a bola deve passar por todos os colegas de 

equipa antes de (...)”. Convém mencionar que, apesar das estratégias adotadas não foi 
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possível colmatar por definitivo as situações referidas, no entanto durante a prática 

desportiva notou-se uma melhoria na integração destes alunos. 

 Conclui-se então que, tal como na sociedade, no ensino também existem pessoas 

diferentes, com características e estilos de vida diferentes e, por isso, é importante que 

o professor conheça os seus alunos, de forma a conseguir compreendê-los e ajudá-los, 

com o objetivo de estes alcançarem o sucesso. 

 

6.2- ATIVIDADES DA ESCOLA 

 Durante o decorrer do ano letivo, foram realizadas diversas atividades desportivas 

por parte da Escola Morgado de Mateus, nas quais todos os elementos do núcleo de 

estágio participaram, tanto na elaboração, na concretização, como na colaboração das 

atividades organizadas pelo grupo de Educação Física. 

 Uma vez que a atividade física assume um papel importante para a saúde, estas 

atividades têm como objetivo proporcionar a toda a comunidade escolar momentos de 

satisfação, divertimento, enriquecimento pessoal e social, mas sobretudo promover a 

atividade física como um bem essencial para a saúde e para a vida das pessoas. 

 Estas atividades permitiram que o estagiário alargasse os seus conhecimentos, 

no que toca à logística e tudo aquilo que envolve a organização de uma atividade deste 

género. Nem sempre tudo correu como previsto, ocorreram percalços, no entanto a 

dedicação e a interajuda que existia entre todos os elementos do núcleo de estágio, 

ajudou a que todas as atividades no final estivessem finalizadas e que corressem como 

era esperado. 

 Em seguida serão apresentadas, de forma resumida, algumas das atividades 

realizadas na escola, no âmbito da Educação Física.  

6.2-1. DESPORTO ESCOLAR 

 “O Desporto Escolar visa promover o acesso à prática desportiva regular de 

qualidade, com o objetivo de contribuir para a promoção do sucesso escolar dos alunos, 

de estilos de vida saudáveis e de valores e princípios associados a uma cidadania ativa” 

(Direção-Geral da Educação). 

 O Desporto Escolar é umas das atividades que está implementada na Escola 

Morgado de Mateus e conta com várias modalidades (Futsal, Dança, Badminton, Ténis 
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de Mesa, ...). Este surge como um complemento à Educação Física, para despertar nos 

alunos a prática de atividade física. De facto, a atividade desportiva desenvolvida ao 

nível do Desporto Escolar põe em jogo potencialidades físicas e psicológicas, que 

contribuem para o desenvolvimento global dos jovens, sendo um espaço privilegiado 

para fomentar hábitos saudáveis, competências sociais e valores morais, de entre os 

quais se destacam: responsabilidade, espirito de equipa, disciplina, tolerância, 

perseverança, humanismo, verdade, respeito, solidariedade, dedicação e coragem. 

(Direção-Geral da Educação) 

 Assim sendo, no início do ano letivo, foi solicitado ao núcleo de estágio a 

colaboração para os treinos de futsal da equipa de juvenis masculinos da Escola 

Secundária Morgado de Mateus, às quartas-feiras, no período da tarde das 16h45 às 

18h15. A partir deste momento foram elaborados documentos para a divulgação e 

participação dos alunos nesta atividade. 

 Inicialmente contou-se com a ajuda do professor orientador, no entanto com o 

decorrer do tempo a tarefa foi completamente entregue ao núcleo de estágio. Apesar 

de estarmos responsáveis por esta tarefa, o professor orientador estava sempre por 

dentro das informações, auxiliando sempre que necessário, transmitindo também os 

seus conhecimentos e experiências, para garantir o sucesso dos alunos. 

 Com o decorrer dos treinos, chegou a fase mais aguardada pelos alunos, a 

competição, onde foram realizadas concentrações em vários locais, com várias escolas. 

Após o término da fase de competição, os alunos deixaram de comparecer, com a 

mesma regularidade aos treinos, tendo sido organizado um torneio entre alunos e 

professores estagiários, para que estes se mantivessem motivados e empenhados para 

a prática desportiva.  

 A participação nesta atividade foi bastante positiva, permitiu adquirir novos 

conhecimentos, tanto nas regras da modalidade e na organização do Desporto Escolar, 

como também possibilitou que aprendesse e desenvolvesse aptidões ao nível 

administrativo, visto que esta foi das principais funções que desempenhei.  

6.2-2. CORTA MATO ESCOLAR 

 Esta atividade decorreu no primeiro período letivo, na manhã do dia 24 de outubro 

de 2018, em Vila Real. Este evento permite o convívio entre os alunos das diversas 

escolas da cidade, nomeadamente Escola Diogo Cão, S. Pedro, Camilo Castelo Branco 

e Morgado de Mateus, de modo a fortalecer as relações interpessoais e desenvolver o 

espírito competitivo, bem como o espírito de fair-play, e, ainda, promover a prática de 
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atividade física. Esta, tem também o objetivo de aumentar a motivação dos alunos para 

as atividades promovidas pela escola, aumentar o sucesso escolar e proporcionar 

vivências desportivas. 

 O corta mato escolar, foi planeado e organizado pelo Grupo de Educação Física, 

sendo que o núcleo de estágio ajudou na organização dos alunos por ordem de 

chegada, de forma a facilitar à equipa organizadora o registo do tempo e do número do 

dorsal de cada aluno e também ajudou na distribuição dos lanches aos alunos no final 

da prova.  

 A prova decorreu dentro da normalidade, não havendo registo de aspetos 

negativos. 

6.2-3. TORNEIO BASQUETEBOL 3X3 

 O torneio de Basquetebol 3x3, decorreu no pavilhão da Escola Secundária 

Morgado de Mateus, no período da manhã, do dia 6 de dezembro de 2018, tendo como 

organizadora uma das professoras do Grupo de Educação Física.  

 Este evento tinha como objetivo proporcionar o convívio entre todos os alunos da 

escola, fortalecendo as relações interpessoais, bem como desenvolver o espírito 

competitivo e de fair-play entre os alunos. Com esta atividade tentou-se também 

transmitir o gosto pela modalidade de Basquetebol, estimulando o gosto pela prática de 

atividade física. É de referir que participaram, neste torneio, todos os escalões etários, 

tanto do sexo feminino como do sexo masculino. 

 Os professores estagiários, dos dois núcleos de estágio existentes na escola, 

estiveram envolvidos nesta atividade, intervindo na organização e implementação da 

atividade, desempenhando tarefas como preenchimento de boletins de jogo e 

arbitragem. 

 Durante o torneio não se registaram problemas de grande relevância, apenas de 

referir alguns comportamentos menos positivos, por parte de alguns alunos aquando 

algumas decisões de arbitragem. Os alunos, após serem esclarecidos sobre estas 

decisões mantiveram-se calmos e compreensivos, correndo tudo com normalidade. 

6.2-4. PROJETO DE EDUCAÇÃO PARA A SAÚDE 

 Educar para a saúde, em contexto escolar, consiste em dotar as crianças e os 

jovens de conhecimentos, atitudes e valores que os ajudem a fazer opções e a tomar 

decisões adequadas à sua saúde e ao seu bem-estar físico, social e mental, bem como 
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a saúde do que os rodeiam, conferindo-lhes assim um papel interventivo. (Direção-Geral 

da Educação) 

 Com este projeto pretende-se abordar temas ligados à saúde, que promovam a 

responsabilidade individual e não só, desenvolvendo nos alunos capacidades que lhes 

permitam priorizar estilos de vida saudáveis, tomar decisões conscientes e fazer 

escolhas responsáveis. 

 Assim, a temática escolhida pelo núcleo de estágio foi a “Pedofilia”, juntamente 

com os “Perigos da Internet”. Com este tema pretendeu-se alcançar alguns objetivos, 

sendo eles: reconhecer e identificar os perigos que estão relacionados com a internet, 

sendo a exposição social um deles; consciencializar os alunos para um conceito como 

a pedofilia, tentando criar condições para que estas situações de risco não aconteçam; 

refletir e discutir acerca da relação entre estes dois conceitos. 

 Face aos objetivos apresentados anteriormente, optou-se pela visualização de um 

filme, uma vez que este método capta mais a atenção e o interesse dos alunos, 

designado por “Trust”, onde retrata os dois conceitos. Após a visualização foi feita uma 

breve reflexão e debate entre os alunos sobre o filme, de forma a criar com os discentes 

um momento de pensamento critico e de consciencialização.  

 Perante aquilo que foi dito, o Projeto de Educação para a Saúde, nomeadamente 

esta aula, foi uma mais valia para a formação pessoal e cívica dos alunos. Resta 

mencionar que esta atividade se realizou no dia 18 de março de 2019, no auditório da 

escola Morgado de Mateus, com a turma do 10ºB, no entanto a atividade alargou-se às 

duas outras turmas (10ºA e 11ºA), de que o núcleo de estágio é responsável. 

6.2-5. TAÇA MORGADO E TAÇA MORGADINHA 

 A Taça Morgado e a Taça Morgadinha, decorreu no mês de maio, nos dias 8, 15, 

22 e 29 (todas as quartas-feiras do mês de maio), no pavilhão da Escola Secundária 

Morgado de Mateus. Esta atividade tem vindo a ser desenvolvida e organizada pelo 

professor Carlos Pires e pelo núcleo de estágio orientado por este, ao longo dos vários 

anos letivos passados, contando já com dezassete edições da Taça Morgado e quinze 

edições da Taça Morgadinha. 

 Para dar início à preparação e organização deste evento, foi necessário elaborar 

documentos de divulgação, nomeadamente cartazes e um vídeo promocional, sendo 

estes afixados e divulgados no recinto escolar (bar e pavilhão gimnodesportivo). Em 

seguida, foi necessário preparar todos os documentos anexos ao torneio, tais como a 
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calendarização, a listagem dos alunos inscritos, a descrição das séries, o boletim de 

jogo e o regulamento. Além de toda a documentação alusiva ao torneio, também foi 

necessário, para todos os jogos, alguns materiais, tais como: mesas, bancos suecos, 

cadeiras, marcador elétrico, aparelhagem de som, faixas decorativas, bolas, coletes, 

apitos, equipamentos, taças, sinalizadores e medalhas.  

 Com o intuito de melhorar a divulgação deste evento, desde o início de maio que 

as taças foram expostas no pavilhão, para que pudessem ser apreciadas pelos alunos 

e lhes despertassem, de certa forma, o “bichinho” para participarem e, foram também 

elaborados cartazes para expor no recinto da escola a dar informação dos jogos (data 

e hora). Para que o recinto desportivo estivesse mais apelativo, foram colocadas faixas 

alusivas ao Desporto Escolar e ainda foram colocadas as taças no meio campo, no início 

de cada jogo. Referir ainda, que durante os jogos foram tiradas fotografias e mais tarde 

partilhadas num grupo fechado do facebook, para que os alunos e professores possam 

recordar alguns momentos passados neste dia.  

 Nesta edição, como já tem vindo a ser normal, contou-se com a participação de 

diversas equipas, nomeadamente, para a Taça Morgado participou uma equipa do 9º 

ano, uma equipa do 10º ano, uma equipa do 11º ano, uma equipa do 12º ano, uma 

equipa do curso profissional e ainda uma equipa do Desporto Escolar - Juvenis 

Masculinos. Em relação à Taça Morgadinha participaram três equipas, sendo elas uma 

equipa da Associação de Estudantes e ainda duas equipas Desporto Escolar (Juvenis 

e Iniciadas). Contou-se ainda com a colaboração de alguns professores de Educação 

Física, professores estagiários e auxiliares educativos. 

 Como em qualquer evento, existem sempre aspetos que poderiam ter corrido 

melhor, sendo que um desses aspetos foi o número de pessoas que foram assistir ao 

torneio. Provavelmente, poder-se-ia ter divulgado melhor o evento ou de outra forma, 

por exemplo vídeos promocionais, como forma de cativar e chamar mais população 

estudantil a encher as bancadas do pavilhão e assim apoiarem as suas equipas de 

eleição. Outro aspeto, que apesar de quem estava por detrás de toda a organização 

não teve culpa, mas que ainda assim foi desagradável, foi o facto da equipa do 10º ano 

não comparecer aos jogos, tendo sido desclassificada. Os alunos foram avisados com 

antecedência, aliás tinham toda a informação necessária relativa aos jogos afixada no 

pavilhão e, ainda assim, não apareceram no dia do jogo.  

 Como mérito pela dedicação e participação, todos os elementos das equipas que 

se sagraram campeãs – Seleção do Desporto Escola - Juvenis Masculinos e Seleção 

do Desporto Escolar - Iniciadas Femininas – receberam medalhas, entregues pelo 
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professor Tomé, Órgão da Direção, e ainda a respetiva taça, onde futuramente constará 

uma placa com os nomes dos alunos vencedores. No final de todo o torneio, foram 

expostos dois cartazes, onde num deles estavam as fotografias de todas as equipas 

participantes e noutro as fotografias das equipas vencedoras.  

 Em suma, finaliza-se esta atividade com um balanço positivo e, apesar de nem 

tudo correr como planeado e esperado, os aspetos positivos sobrepõem-se aos que não 

correram tão bem. Torna-se ainda importante referir que para a elaboração de um 

evento desportivo desta dimensão, é necessário muito trabalho, empenho e dedicação, 

contudo, para que qualquer evento seja bem-sucedido é necessária uma boa 

organização. A elaboração desta atividade foi sem dúvida uma mais valia para todos os 

professores estagiários envolvidos, trouxe consigo conhecimentos e experiências 

fundamentais para o futuro de um docente ainda em fase de formação.  

6.2-6. CAÇA AO TESOURO 

 A Caça ao Tesouro é uma atividade organizada pelo professor José Pires e o 

respetivo núcleo de estágio. Esta consiste numa caminhada, com cerca de 15 km, numa 

serra do concelho de Vila Real e tem como objetivo proporcionar o convívio entre toda 

a comunidade escolar do Agrupamento de Escolas Morgado de Mateus, fortificar 

relações, criar o gosto pela caminhada e, consequentemente, o gosto pela prática de 

atividade física. 

 Ao contrário daquilo que aconteceu no ano anterior, foi possível, felizmente, 

concretizar a atividade. Esta realizou-se no dia 31 de maio de 2019, onde participaram 

alunos, professores e auxiliares, durante todo o dia.  

 Ao longo da caminhada, todos os grupos participantes tinham que passar por 

pontos estratégicos, onde estavam professores com tarefas para cada grupo realizar e, 

caso conseguissem realizar com sucesso era oferecida uma moeda e uma pista do 

próximo ponto estratégico por onde tinham que passar. A atividade contou com 

centenas de alunos, professores e auxiliares, sendo que no início do percurso foram 

distribuídos sacos do lixo a cada grupo, para que pudessem depositar o lixo que iam 

fazendo no decorrer da caminhada ou se, eventualmente, vissem algum lixo no chão 

puderem apanhar e colocar no saco, promovendo sempre a conservação do meio 

ambiente.  

 Apesar do calor que se fazia sentir nesse dia e do esforço físico exigido, a 

atividade decorreu dentro da normalidade. 
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6.2-7. PROJETO DE FLEXIBILIDADE 

 O Projeto de Flexibilidade, inserido no âmbito curricular, aconteceu no dia 5 de 

junho de 2019, no pavilhão da Escola Secundária Morado de Mateus, no período da 

tarde. Nesta atividade participaram os alunos do 10º ano, especificamente o 10ºA e o 

10ºB, juntamente com os alunos do 4º ano de escolaridade, da Escola Araucária. 

 Para esta atividade planeou-se diversos jogos cooperativos, sendo que o objetivo 

passou por se colocar diferentes alunos, de diferentes faixas etárias a praticarem 

atividade física e a interagirem entre si. Outro objetivo era promover a colaboração a 

interação e a compreensão entre os alunos mais velhos e os mais novos, daí a utilização 

de jogos cooperativos. Tentou-se também com este projeto, passar a mensagem da 

importância da atividade física diária e acima de tudo educar os mais novos e os mais 

velhos para estilos de vida saudáveis.  

 Este projeto careceu de grupos de trabalho, uns responsáveis pela planificação, 

outros pela parte prática e outros pela reflexão da atividade. Planificou-se então, jogos 

tradicionais e coletivos, em que os alunos responsáveis pela prática integravam as 

equipas dos alunos do 4ºano, com o objetivo de jogarem com estes e mostrarem que o 

desporto e a atividade física pode ser praticada por todos os alunos, sem exceção.  

 Para que a atividade decorresse sem falhas, optou-se por fazer uma experiência 

da mesma, uma vez que nem sempre aquilo que se planeia, na prática resulta. Com 

esta experiência foi possível perceber que alguns jogos não iriam resultar, tendo sido 

feitas alterações nos jogos e nas regras de alguns jogos. No dia da atividade tudo correu 

dentro da normalidade, referir apenas o facto de que um dos grupos tinha menos um 

elemento, tendo sido necessário recorrer aos alunos que estavam a assistir à atividade, 

para completar esta equipa. No final, os meninos do 4º ano tiveram direito a um lanche 

saudável, como forma de promover os bons hábitos alimentares. Assim, passou-se uma 

tarde diferente, divertida e muito produtiva.  
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7. APERFEIÇOAMENTO E SUGESTÕES 

 “Entre os diferentes momentos que vão moldando a identidade profissional de 

qualquer professor, o estágio assume uma posição de destaque ao representar, para a 

maioria dos alunos da formação inicial, o primeiro contacto sério com o mundo real da 

atividade docente”. (Frontoura, 2005) 

 Sendo este o primeiro contacto com a realidade, a falta de experiência em lecionar 

era evidente, levando a que o medo, a incerteza e o nervosismo fossem o “pano de 

fundo”, relativamente, às primeiras sessões de aulas.  

 Durante este ano de estágio procurou-se pôr em prática todo o conhecimento 

adquirido ao longo da licenciatura e do 1º ano de mestrado. Para conseguir alcançar o 

sucesso do processo ensino-aprendizagem, foi essencial a ajuda do professor 

orientador, bem como a dos colegas de estágio que se mostraram sempre dispostos a 

partilhar conhecimentos e experiências. Deste modo, e juntamente com as observações 

das aulas e com o próprio decorrer do ano letivo, tornou-se mais fácil ultrapassar alguns 

receios e barreiras que existiam inicialmente. 

 Ao longo do ano letivo, foram muitas as estratégias que se tiveram que utilizar e 

adaptar e que, maioritariamente, tiveram consequências positivas na intervenção 

pedagógica, acabando por contribuir para o sucesso do aluno. Assim, torna-se 

importante mencionar algumas sugestões e aperfeiçoamentos, que foram surgindo a 

partir das conclusões e reflexões que se iam fazendo das unidades didáticas, para o 

processo ensino-aprendizagem.  

 No início do ano, é importante impor regras e normas de funcionamento das aulas 

aos alunos, nomeadamente o tempo que estes têm para se equiparem e estarem 

presentes na aula, bem como as regras básicas de segurança que devem ter durante 

as aulas práticas, de forma a que as aulas decorram normalmente e, também de forma 

a conseguirmos ser respeitados.  

 No que toca à lecionação das aulas, é fundamental nunca perder o controlo e o 

contacto visual da turma, seja a nível da execução das tarefas, seja fora das tarefas 

práticas, sendo que o professor deve sempre colocar-se numa posição estratégica, sem 

nunca ficar de costas para os alunos/turma, evitando assim comportamentos desviantes 

por parte destes. Ainda em relação à lecionação das aulas, uma dificuldade que senti, 

e que deve ser aperfeiçoada futuramente, é a gestão do tempo de aula. No início tinha 

algumas dificuldades em controlar o tempo de aula e dos exercícios, ora tinha exercícios 
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com demasiado tempo, ora tinha exercícios com pouco tempo, no entanto com o 

decorrer das aulas e com a ajuda dos colegas de estágio fui melhorando esse aspeto.  

 Em relação aos exercícios, deve-se, sempre que possível, proporcionar aos 

alunos atividades diversificadas e motivadoras, dando primazia a exercícios lúdicos e 

em contexto de aquecimento específico, pois permitem aumentar o tempo útil de aula, 

bem como exercícios de caráter competitivo, pois mantêm os alunos motivados e 

empenhados. Para as aulas, sobretudo quando é modalidades coletivas, deve-se ter 

um exercício mais analítico, mas devem predominar as situações de jogo, com ou sem 

condicionantes, pois para além de manter os alunos mais motivados, também se 

consegue que os alunos aprendem e tenham igualmente sucesso. 

 De forma a que os alunos atinjam com mais facilidade os objetivos, é importante 

que eles tenham o maior conhecimento possível, nomeadamente sobre as regras, 

história e gestos técnicos de todas as modalidades abordadas e, para isso, a 

apresentação de documentos teóricos torna-se uma mais valia para o estudo 

(conhecimento) dos alunos.  

 Relativamente aos feedbacks, estes são um grande aliado nas aulas, sendo que 

estes merecem sempre um aperfeiçoamento. Os feedbacks devem ser dirigidos ao 

aluno em questão, salvo algumas exceções, de forma a que o aluno perceba 

exatamente onde está a errar. Este, ao ser direcionado para a pessoa, faz com que esta 

interiorize mais rapidamente a informação que está a ser transmitida e assim evita-se 

quebras na intensidade da aula. No entanto, como já referi, existem exceções, isto é, 

caso o erro seja geral (executado pela maioria da turma), devemos parar o exercício e 

dar o feedback para todos os alunos. Tal como dizia o professor orientador, Carlos Pires, 

“às vezes é melhor parar a aula e corrigir e/ou dar novas instruções, de forma a que os 

alunos atinjam o sucesso, pois não estamos a perder tempo, mas sim a ganhar”. 

 Quanto aos alunos que não realizam a aula, é importante adotar estratégias, de 

forma a que estes continuem, de certa forma, a ter uma participação ativa na aula. Assim 

sendo, é importante que estes alunos realizem um relatório sobre a aula, sendo esta 

também uma forma de avaliação, bem como colaborarem com o professor, em qualquer 

situação, sempre que este solicite, por exemplo ir buscar ou arrumar o material ou então 

ajudar na arbitragem dos jogos.  

 Como em qualquer situação, nem sempre tudo corre como planeado e para isso 

é importante sermos perspicazes e termos sempre formas e estratégias para resolver 

os imprevistos. Nem todas as estratégias encontradas servem para todas as ocasiões, 
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e por isso devemos adaptar e arranjar novas sempre que for necessário, no entanto 

sempre que estas se revelarem eficazes, devem ser mantidas e, se possível, 

aperfeiçoadas, para que futuramente possam ser novamente aplicadas e com sucesso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

Vila Real, 2020 
40 

8. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 A prática de ensino supervisionada (estágio), é o culminar de um longo percurso 

académico e que é essencial para a formação de futuros professores, sendo este visto 

como o processo de transição de aluno para professor.  

 Durante este ano letivo, foram vários os instrumentos utilizados para uma prática 

de ensino eficaz, sendo que os balanços e reflexões das aulas revelaram-se 

fundamentais para a evolução do processo ensino-aprendizagem, proporcionando a 

nós, professores estagiários, oportunidades de desenvolvimento tanto a nível 

profissional como pessoal. Esta atitude reflexiva permitiu detetar erros e corrigi-los, 

melhorando assim a intervenção pedagógica. A elaboração deste relatório foi, 

igualmente, essencial, pois permitiu caracterizar e retratar as experiências vivenciadas 

ao longo do ano letivo, de forma reflexiva e critica.  

 Entrei nesta aventura com o objetivo de colocar em prática todo o conhecimento 

adquirido durante cinco anos e, de no final, poder ser professora de Educação Física. 

Ninguém disse que seria fácil, mas também nunca ninguém disse que seria impossível, 

e com a ajuda dos orientadores, dos colegas de estágio, dos alunos, dos professores e 

dos auxiliares, este processo tornou-se mais simples.  

 Foi notória a evolução, e graças ao empenho, à dedicação e a todas as reflexões, 

foi possível cumprir todas as expectativas iniciais, tendo consciência que dei sempre o 

meu melhor.  

 São muitas as memórias que ficam e sem dúvida que este ano ficará para sempre 

marcado pelo início de uma nova etapa: ser professora. 
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10. ANEXOS 

 
1- Planeamento Anual 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1 – Modelo de Plano Anual de Atividades 
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2- Unidade Didática e Grelha de Estruturação de 

Conteúdos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2 – Modelo de Unidade Didática (U.D) 

Figura 3 – Modelo de Grelha de Estruturação de Conteúdos 
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3- Plano de Aula 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4 – Modelo de Plano de Aula 
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4- Balanço da Aula 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5 – Modelo de Balanço da Aula 
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5- Balanço da Unidade Didática 

 

 

 

 

Figura 6 – Modelo de Balanço da Unidade Didática Corfebol 
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6- Ficha de Observação 

 
Figura 7 – Modelo de Ficha de Observação 
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7- Ficha de Avaliação Diagnóstica 

 

 

 

Figura 8 – Modelo de Ficha de Avaliação Diagnóstica 



  

 

Vila Real, 2020 
51 

8- Ficha de Registo de Presenças 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Figura 9 – Modelo de Registo de Presenças 3ª período 
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9- Ficha de Registo/Momentos de Avaliação 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10 – Modelo de Ficha de Registo/Momento de Avaliação 
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10- Ficha de Avaliação Prática 

 

 

 

 

 

 

Figura 11 – Modelo de Ficha de Avaliação Prática 
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11- Ficha de Avaliação Sumativa/Final 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12 – Modelo de Ficha de Avaliação Sumativa/Final 
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12- Ficha de Autoavaliação 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13 – Modelo de Ficha de Autoavaliação 10º ano 
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13- Questionários Aplicados no Estudo de Turma 

 

 
Figura 14 – Modelo de Questionário de Caracterização Individual 

Figura 15 – Modelo de Questionário Sociométrico 
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