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RESUMO 

 O presente documento relativo ao estágio pedagógico, insere-se no plano de estudos do 

mestrado em Ensino de Educação Física nos Ensinos Básico e Secundário da Universidade de 

Trás-os-Montes e Alto Douro, Vila Real, tendo como principal objetivo documentar de um 

modo reflexivo e descritivo, todas as vivências e aprendizagens desenvolvidas enquanto 

professora estagiária no ano letivo 2018/2019, realizado na Escola Secundária de Fafe, com a 

orientação da Professora Ágata Aranha por parte da universidade, e como professor cooperante 

da Escola Secundária de Fafe o Professor Óscar Freitas. 

 Ao longo do documento, tratar-se-ão vários pontos, dos quais, o enquadramento pessoal 

e institucional, as tarefas de ensino aprendizagem, o contexto e as relações com a comunidade 

escolar e por fim, a reflexão crítica do estágio pedagógico. Serão também expostos 

acontecimentos ocorridos ao longo do ano letivo, que de um modo reflexivo se tornaram em 

ferramentas reais adequadas à realidade escolar, permitindo uma adequação ao nível ensino 

aprendizagem, e consequentemente uma preparação no desempenho para a docência.  

 

  

 

 

Palavras-chave: Educação Física, Estágio pedagógico, Ensino-aprendizagem.  
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ABSTRACT 

 This document related to the pedagogical internship is part of the plain of studies of 

master's degree in physical education in the basic and middle teaching of the University of Trás-

os-Montes e Alto Douro, Vila Real. The main goal is to document in a reflective and descriptive 

way, all the experiences and learning developed as an intern teacher in the academic year 

2018/2019 at middle school of Fafe, with supervision of teacher Ágata Aranha from the 

university, and as a cooperative teacher Óscar Freitas at the middle School level.  

 Throughout the document, several points will be addressed, including the personal and 

institutional framework, the teaching and learning tasks, the context and relations with the 

school community and, finally, the critical reflection of the pedagogical stage. It will also be 

exposed events that occurred throughout the school year, which in a reflexive way will become 

real tools appropriate to the school reality, allowing an adaptation to the level teaching and 

learning, and consequently a preparation in the performance for future teacher. 

 

 

 

Keywords: Physical Education, Curricular internship, teaching-learning. 
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1. INTRODUÇÃO 

 O presente relatório de estágio (RE), elaborado no âmbito do estágio curricular (EC) 

como unidade constituinte do plano de estudos, relativo à obtenção de grau Mestre em Ensino 

de Educação Física nos Ensinos Básico e Secundário, apresenta-se como um documento 

descritivo e reflexivo, onde pessoalmente serão expostos e analisados os principais momentos 

vividos no EC, com influência no processo ensino-aprendizagem.  

O EC pode ser caraterizado como o momento de ligação entre os conhecimentos adquiridos ao 

longo da licenciatura e presente mestrado, e sua atuação, sua prática.  Neste sentido a educação 

deve apresentar uma visão de (trans)formação humana, onde a convivência, a observação 

comportamental, a conversação, questionamento e orientações aos alunos compreende-se 

crucial na formação profissional, sendo o estágio o momento consciente desta prática. (Borssoi, 

B., 2008) 

 Ter a nosso cargo uma turma, é possibilitar-nos o desenvolvimento de competências em 

contexto real, onde se segue a construção do RE, que contempla três principais pontos: O 

enquadramento pessoal, onde será descrito resumidamente o meu percurso académico e gosto 

pela área de estudo, o enquadramento institucional, onde principalmente será caraterizada a 

escola onde decorreu o EC (Escola Secundária de Fafe) e possíveis fatores de influência, e por 

último, um pouco mais complexo as tarefas de estágio, onde se contempla a construção do plano 

anual (PA), Unidades didáticas (UDs) e Planos de aula (PAs), reflete a prática de ensino 

supervisionada, exibe o estudo de turma e as suas principais conclusões, expõe momentos como 

reuniões presenciadas e a sua influência na experiência de docente, e por último trata as 

atividades realizadas ao longo do estágio. 

 O RE, será finalizado com uma reflexão e conclusão geral do estágio, onde a principal 

abordagem será o desenvolvimento das competências e aquisição de novas 

ideologias/conhecimentos com influência na minha carreira como professora, onde em anexo 

se poderão exibir exemplos de documentos elaborados e experiências vividas do descrito no 

parágrafo anterior.   
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2. ENQUADRAMENTO PESSOAL 

 Desde muito cedo que o meu gosto pela atividade física e prática desportiva se revelou, 

criando-se uma expetativa, um sonho de um dia poder viver fazendo aquilo que mais interesse 

e gosto me suscitasse, poder educar e ensinar jovens, participar no desenvolvimento pessoal de 

cada aluno, ajudar, compreender e adaptar a realidade de cada um e principalmente ensinar-

lhes a gostarem de ser ativos.  

 

 Na Educação Física, esse saber profissional explicita-se na competência para 

diagnosticar, planear, orientar, aplicar e avaliar programas de atividades motoras, visando 

ao desenvolvimento do potencial motor e à autonomia para a utilização plena desse 

potencial. 

(Freire, Cássia, & Verenguer, 2002) 

 

 Frequentei o ensino secundário no curso científico humanístico, na Escola Secundária 

de Fafe (ESF), seguindo-se a licenciatura em educação física e desporto na Instituição de 

Estudos Superiores de Fafe (IESF). O meu objetivo sempre foi poder um dia concluir o 

mestrado na área da educação física, tornando-se o presente vivido um objetivo de vida quase 

cumprido. O primeiro ano de mestrado caraterizo-o em grande parte como o ponto de partida, 

onde o conhecimento adquirido na licenciatura finalmente ganhava vida prática no planeamento 

e lecionação de aulas propostas. Neste segundo ano de mestrado todo o processo foi realmente 

muito enriquecedor, a oportunidade de pôr em prática o que individualmente planeamos, ter um 

conjunto de alunos dependente da qualidade dos nossos ensinamentos para o sucesso, poder 

acompanhar a evolução de cada um, presenciar momentos e acontecimentos reais do meio 

escolar foi uma experiência que recordarei principalmente pelo contraste que criamos, entre a 

expetativa e a realidade do meio. Considero o finalizado estágio pedagógico na ESF, um 

momento académico de grandes sacrifícios, planeamentos, e exigente a nível organizacional, 

mas principalmente recordarei tudo o que na prática pude aprender, ter a oportunidade de 

planear, presenciar o erro, corrigi-lo e presenciar a sua restruturação e resultado é a satisfação 

de qualquer profissional, e este estágio permitiu-me variados momentos onde não só atuasse 

ensinando, mas também aprendendo, quer com o professor cooperante quer com os alunos. 
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3. EXPETATIVAS INICIAIS  

 O estágio oferece a aquisição de competências e aprendizagens de um modo prático e 

supervisionado. Esta fase preparatória vem aprimorar e concretizar o conhecimento teórico 

através do exercício de funções profissionais.  

 No ponto de vista do relacionamento com toda a comunidade educativa, sejam eles 

funcionários, professores, diretores, alunos (…) fica a perspetiva de um ambiente social 

favorável à educação, onde nunca nos devemos esquecer do nosso objetivo como professor, 

educador e formador para a vida, que representamos no meio escolar. Sendo ex aluna da Escola 

Secundária de Fafe, a tarefa relacional foi-me facilitada pelo conhecimento da estrutura, 

professores e funcionários. 

 Como principal expetativa referencio a importância do desenvolvimento de 

competência quer ao nível motor quer ao nível cognitivo e também socio-afetivo dos alunos, 

sempre direcionado para a saúde e bem-estar, e pelo desenvolvimento do gosto pela atividade 

física dos alunos. Denota-se uma pressão social ao nível do erro, onde a permissão para tal seria 

restrita no estágio, sentindo, nós estagiários, um certo nervosismo para o que poderia vir a 

surgir, desenvolvendo-se inicialmente uma ansiedade e um nervosismo associado à dúvida 

quanto à capacidade de vir a corresponder corretamente às problemáticas que viessem a surgir.  

 É meu anseio  finalizar o EC com um sentimento de cumprimento a todos os níveis, 

onde enfatizo a transmissão de conhecimentos e prática aos meus alunos, resultando numa troca 

bidirecional de ensino-aprendizagem, a novidade a qualquer nível, cria nervosismo, ansiedade, 

mas em contraste a expetativa, o sucesso, ponto que quando conjugado com equilíbrio, se 

desenvolve numa experiência única e rica de aprendizagens. 
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4. ENQUADRAMENTO INSTITUCIONAL 

4.1. A ESCOLA, ORIGEM E CARACTERIZAÇÃO 

 A ESF presente parte constituinte do Agrupamento de Escolas de Fafe (AEF), 

atualmente instituinte de ensino secundário onde se incluem os cursos profissionais, situada no 

centro da cidade, na Avenida da Liberdade, foi criada pelo Despacho n.º1847/99, de 3 de 

Fevereiro de 1999, tendo sido antes uma Escola Secundária que continha o 3ºciclo do ensino 

básico, criada em 1975, e no passado a Escola Industrial e Comercial de Fafe. 

 A ESF é constituída por três blocos - A, B e C – e um bloco central polivalente, onde 

funcionam os Serviços Administrativos, a Direção, o PBX, a cantina, sala de professores, o 

bufete e a papelaria, um pavilhão gimnodesportivo, quatro salas em instalações pré-fabricadas, 

e um anexo de valências diversificadas. Para além das salas de aulas, dos laboratórios de 

Biologia/Geologia, de Física/Química e de Matemática, das salas de Informática, das salas 

específicas dos Cursos Profissionais, existem outros espaços de apoio: dois auditórios, 

Biblioteca/Centro de Recursos/Museu, sala de Diretores de Turma, gabinete de atendimento 

aos Encarregados de Educação, gabinete de Serviços de Psicologia e Orientação Educativa, 

Gabinete de Apoio ao Aluno e à Família, Reprografia e vários gabinetes de departamento.  

 No âmbito de restruturação e melhoria da escola de 30 anos, grande parte do descrito 

encontra-se substituído por monoblocos que se encontram no campo de futsal exterior, 

impossibilitando o seu uso. Para além deste a caixa de areia e a pista de atletismo estão também 

inacessíveis pelos mesmos motivos. Por este motivo a lecionação de grande parte das 

modalidades descritas no programa nacional sofreu uma restruturação interna de modo a 

conciliar a restruturação dos espaços com a resposta às necessidades educativas dos alunos.  

4.2. ESPAÇOS DESPORTIVOS OPERACIONAIS 

 Por consequência das obras de requalificação da escola, esta apresentou disponibilidade 

desportiva apenas no pavilhão, dividido em três espaços interiores rotacionais, um campo 

exterior de voleibol, um campo exterior de basquetebol, um percurso exterior em torno do 

pavilhão e um espaço relvado suficiente para lecionação do lançamento do peso, estes dois 

últimos utilizados como medida de adaptação. O facto de os espaços interiores serem apenas 

três e por vezes quatro turmas se apresentarem com o mesmo horário, levou a que uma turma 

tivesse de lecionar em espaço exterior e em casos de condições meteorológicas adversas 
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resultou à sua não lecionação, perdendo-se assim tempo de prática desportiva por falta de 

condições estruturais. Para além dos referidos, em situações normais a escola apresentaria um 

campo exterior de futsal, uma pista em volta de atletismo, uma caixa de areia, uma área de 

lançamento de peso e mais um campo exterior de basquetebol. Contudo o condicionamento 

estrutural levou a várias medidas de adaptação, por parte da escola, mas principalmente pelos 

professores, que apesar dos condicionamentos tornaram possível o cumprimento na íntegra do 

programa proposto para o presente ano letivo, respeitando o processo de desenvolvimento e 

evolução do aluno.   

4.3. A(S) TURMA(S) 

 De modo a concluir as cento e oitenta horas propostas regulamentadas do estágio 

curricular, pelo facto de me apresentar a única estagiária na instituição, impôs-me a necessidade  

de acompanhamento durante o ano letivo de todas as turmas do professor cooperante (12ºM, 

12ºF, 12ºE, 12ºL, 10ºF e 10E), apesar da lecionação nas variadas, a turma alvo à 

responsabilidade de lecionação e de estudo foi-me proposto o 12ºM.  

 O 12ºM é constituído por dezoito alunos, seis rapazes e doze raparigas. Das doze alunas 

duas apresentam medidas de suporte à aprendizagem (anteriormente referenciados como alunos 

com necessidades educativas especiais), uma aluna a nível cognitivo e outra a nível da dislexia, 

sendo o momento de avaliação e de aprendizagem adaptado a ambas, individualmente. Os 

alunos integram o curso de técnico de geriatria, com duração de três anos, equivalendo ao 

ensino secundário, com possibilidade de prosseguir o ensino superior. O curso tem na sua 

constituição modular para o ano letivo 2018/2019 os seguintes: jogos desportivos coletivos III 

com 15 tempos curriculares, ginástica III, atividades de exploração da natureza, dança III e 

atividades físicas/contexto de saúde III, ambos com 9 tempos curriculares e por última aptidão 

física com 6 tempos. 

 Inicialmente pelo desconhecimento do programa e constituição modular dos cursos 

profissionais, bem como a organização nos diferentes anos despertou-me alguma insegurança 

no que viria a ser a lecionação, porém posteriormente a um trabalho de pesquisa juntamente 

com a ajuda do professor cooperante, desenvolveu-se num processo de ensino-aprendizagem 

enriquecedor e com possibilidade de comparação à prática/alunos do ensino regular.  
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4.4. A IMPORTÂNCIA DA EDUCAÇÃO FÍSICA  

 O sistema educativo responde às necessidades resultantes da realidade social, 

contribuindo para o desenvolvimento pleno e harmonioso da personalidade dos  indivíduos, 

incentivando a formação de cidadãos livres, responsáveis, autónomos e solidários e 

valorizando a dimensão humana do trabalho. 

(Diário da república eletrónico DRE, 2019) 

       

 Partindo de um ponto global, e seguindo as recomendações da Organização Mundial de 

Saúde (OMS), deve um adulto exercitar-se 150 minutos em atividades de intensidade moderada 

por semana. No caso dos adolescentes as recomendações estão na ordem dos 60 minutos de 

atividade de intensidade moderada a vigorosa diariamente. (World Health Organization, 2018) 

 Ao pensarmos nos adolescentes de hoje, de modo generalista, facilmente observamos 

comportamentos sedentários, onde a deslocação a pé é reduzida, e as atividades de recreação 

estão centradas no uso das tenologias. Para contrariar a problemática, seria de esperar uma 

resposta educativa que implementasse os comportamentos recomendados, contribuindo para a 

educação do adolescente, na importância à atividade e exercício físico e no desenvolvimento 

como atleta/aluno. Contrariamente ao esperado, o sistema de educação não corresponde à 

necessidade dos alunos, atribuindo apenas dois estímulos semanais à disciplina de educação 

física. Segundo Jesus, (2013) a EF confere responsabilidade às instituições educativas, e aos 

professores que nelas atuam, na concretização e organização dos currículos. Realça-se a 

importância e a necessidade de ação dos mesmos, direcionados para a resposta às necessidades 

da sociedade, sempre que possível, numa prática adaptada à realidade. (Manuel & Jesus, 2013) 

 A educação física é um ponto fundamental na educação infantil, pela possibilidade que 

proporciona ao nível da diversidade experimental onde o desafio se direciona para o 

descobrimento dos próprios limites, perceção da origem dos movimentos, expressão de 

sentimentos, entre outras situações voltadas para o desenvolvimento de capacidades. (Basei, 

2008) 

  Ao analisar o programa nacional de EF, de ensino secundário deparamo-nos com 

finalidades, que nos demonstraram claramente a perspetiva da disciplina, onde podemos 

encontrar como diretrizes a aptidão física, no sentido de saúde e bem-estar, a participação e 

organização de processos, no sentido da ética, espírito desportivo e consciencialização cívica 

na preservação das condições de realização das atividades físicas, e o reforço pelo gosto da 
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prática regular das atividades físicas bem como  a compreensão da sua importância como fator 

de saúde, componente da cultura, na dimensão individual e social. (Jacinto et al., 2001) 
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5. ENQUADRAMENTO OPERACIONAL 

5.1. O PLANEAMENTO ANUAL 

  “O processo ensino-aprendizagem é um complexo sistema de interações 

comportamentais entre professores e alunos”. A constituição de múltiplos componentes de 

interação, resultam em comportamentos complexos e difíceis de perceber, onde se torna 

preponderante o ensinar e aprender, num processo conjunto. (Kubo & Botomé, n.d.) 

 Compreende-se por planear a definição antecipada de um conjunto de ações e/ou 

intenções, visando um momento de ensino-aprendizagem organizado, estruturado e eficaz, 

sempre correspondendo ao objetivo pretendido, planear é antecipar a possibilidade de variados 

acontecimentos. 

 O planeamento surge como um meio de racionalização do processo de ensino, onde 

presenciamos e identificamos relações reguláveis e regulares entre o ensino e a aprendizagem. 

O ato de ensinar é, de forma criativa e pormenorizada, baseado no programa, resultante de um 

processo de decisões intencionais, em função de determinado objetivo. A conceção do 

planeamento, partindo do contributo da disciplina de educação física para o objetivo geral da 

educação, leva a reajustamentos ao nível mais global (plano anual), seguindo-se de 

reajustamentos mediais (dentro da unidade didática) acabando nos mais específicos referentes 

ao plano de aula, sempre seguindo a sequência lógica. Bento, descredibiliza o método de ensino 

que muitos professores ainda praticam, o de planear e prepara unicamente a aula, surgindo a 

inexistência de uma visão de ensino e reflexão como totalidade, contínua e sistemática. É crucial 

a articulação das vaiadas tarefas, nas diferentes modalidades para um desenvolvimento 

considerável. (Bento, 1987) 

 O planeamento pode ser dividido em três fases, a fase de conceção, onde se definem e 

estruturam objetivos e estratégias, a de execução ou aplicação, onde é aplicado o que 

anteriormente se planeou,  e por último a fase de controlo/avaliação, presente em todas as fases 

visa a aproximação do planeamento à realidade.  A concretização de um planeamento 

sequencial lógico, permite a adaptação e controlo da atividade pedagógica, possibilitando ainda 

tomada de novas decisões para novos episódios de lecionação. (Aranha, 2004) 

 

 Deste modo, o planeamento anual foi uma das primeiras tarefas a desenvolver, onde 

fatores como espaço, condições, materiais, conteúdos e alunos foram devidamente pensados 

por estarem diretamente relacionados ao processo ensino-aprendizagem. A concretização do 
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planeamento anual, foi construído e baseado no programa nacional de educação física 

(reajustado devido às obras de requalificação), após conhecimento das turmas e módulos a 

desenvolver, a coordenação do departamento de Ed. Física predispôs-se ainda à elaboração de 

um documento onde apresentava os níveis de cada modalidade e objetivos específicos e gerais 

para cada modalidade, em cada ano de escolaridade. Para além do referido todas as modalidades 

indicavam segundo o ano de escolaridade referente, o número aulas a abordar. A consulta do 

documento anteriormente referido revelou-se iminente pela sua estrutura simples e objetiva, 

sendo um ponto fundamental no planeamento anual e das unidades didáticas (U.D). A 

construção de um documento que contemplasse o número de aulas, os dias em que decorriam, 

o espaço coincidente ao dia, a modalidade, o período em que decorriam, entre outros, revelou-

se uma grande ajuda no decorrer do ano letivo pela simplicidade de consulta, onde facilmente 

o professor teria conhecimento do momento de aprendizagem. 

 A estruturação e organização da aprendizagem direciona-se à necessidade de adequar 

os meios de modo a diferenciar o programa em função dos alunos e das circunstâncias. 

Conseguindo-se, através de uma organização docente e escolar, o planeamento das situações de 

ensino, efetivando uma aprendizagem socialmente legitimada, no programa e na instituição 

escolar. A mesma autora, diz-nos ainda que além da vertente organizacional das situações de 

aprendizagem no contexto escolar, existe ainda a necessidade de disponibilidade consciente e 

organizada de um saber científico e uma atitude reconstrutiva, por parte dos docentes, face aos 

atos valorizados no campo curricular. (Matos, 2010) 

5.2. UNIDADES DIDÁTICAS (UDS) 

 Entende-se por UD uma unidade temática/didática, onde a sua origem vem de um 

conjunto de aulas organizadas em torno de um elemento integrador, seguindo princípios de 

sequenciação fundamentados, permitindo o professor organizar e planear as suas funções com 

maior controlo e facilidade. (Cristina & Carmona, 2012) 

 

 Antes de se dar início à lecionação tem de se fazer o planeamento da atividade. Em 

 Educação Física, a cada bloco ou conjunto de aulas, de cada atividade física ou 

 modalidade desportiva, chama-se Unidade de ensino. A esta corresponde um 

programa específico, ao qual se chama UD. 

            (Aranha, 2004) 
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 Ao longo do estágio curricular, a concretização de variadas UDs revelou-se num 

instrumento fundamental, onde facilmente se compreendia a concretização ou não do planeado 

no momento mais global (plano anual), permitindo situar e possibilitar adaptações no momento 

da ação, sempre perspetivando o futuro próximo das decisões visando o objetivo pretendido nas 

diferentes modalidades. Planear uma UD revelou-se uma tarefa complexa pois para cada nível, 

para cada ano, para cada turma é necessário adaptar aprendizagens para um desenvolvimento 

favorável. Nem sempre o espaço correspondente ao dia da atividade e da aprendizagem 

planeada foi o mais apropriado, exemplo prático do descrito foram as aulas perdidas por falta 

de espaço interior que devido a condições meteorológicas adversas impossibilitaram a sua 

concretização.  Por vezes a necessidade da abordagem de diferentes aprendizagens, por 

exemplo em ginástica, planeada em colaboração com os professores que lecionavam a mesma 

modalidade no mesmo período por escassez de material, por vezes o planeamento de exercícios 

resultou num empenhamento motor baixo na aula pelo reduzido espaço, existiram as mais 

variadas situações, onde principalmente o planeamento serviu de aprendizagem, nem sempre o 

planeado é concretizável, e nem sempre o pretendido é possível planear de forma rigorosa. 

Compreendi ao longo do ano letivo, quão importante é um profissional da área de educação 

física ter uma visão global, e corresponder às necessidades educativas do maior número de 

alunos da turma, aceitando a impossibilidade de corresponder a 100% das necessidades da 

turma. Os alunos apresentam estádios de desenvolvimento diferentes, bem como tempo de 

desenvolvimento distintos, resultando em vários níveis de aprendizagem na mesma turma/aula. 

É necessário por vezes retroceder ao programa nacional, adaptar exercícios, ou até mesmo 

aumentar a complexidade para determinado grupo de alunos, desde que o desenvolvimento do 

educando seja o principal foco do professor. Um fator preponderante na conceção da UD, foi a 

concretização de uma avaliação formativa inicial, numa primeira aula de cada modalidade. Esta 

permitiu compreender o nível global da turma, para proceder ao planeamento ajustado dos 

objetivos e aprendizagens. Planear todas as UD propostas segundo o plano nacional de 

educação física (PNEF) revelou-se uma tarefa difícil em algumas modalidades, pelo 

distanciamento entre o objetivado e a realidade, contudo o PNEF foi concretizado tanto quanto 

possível, e adaptado sempre que necessário. Uma das UD apresentadas foi a de Voleibol ao 

12ºM respetivamente, onde se especificava os seguintes pontos principais: a população alvo e 

as ponderações, a caraterização dos recursos, a definição de objetivos segundo os diferentes 

domínios, os objetivos específicos em cada aula, bem como estratégias, função didática, 

conteúdos e material utilizado, finalizando com uma avaliação prática. Para maior controlo da 

turma foi ainda construída uma folha a que chamei “ficha registo aula”, onde os incidentes 
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ocasionais e empenhamento na aula eram registados, que no final do módulo, segundo a 

construção da escala de incidentes a nota respetiva aos domínios observados era deduzida 

diretamente, facilitando o processo de avaliação contínuo. Importante referir que para cada aula, 

os números de objetivos específicos programados nunca foram superiores a dois, defende Bento 

(1987), a aquisição de clareza quanto aos objetivos da unidade temática, bem como à definição 

de poucos objetivos, poucos, mas explícitos e variáveis. (Bento, 1987) 

 A UD que senti superior dificuldade de construção e lecionação foi a de ginástica 

acrobática, isto pelo facto de escassez de prática e conhecimentos na área. De modo a contornar 

a situação, pedi ajuda ao professor do desporto escolar da respetiva área, resultando num 

momento de partilha de conhecimentos bastante enriquecedor.  

 Aceitarmos a nossa atuação como mestres, o desafio da constate procura de novos 

caminhos, é uma atitude inerente à nossa função, abrimos novos horizontes de conhecimentos 

leva-nos à grande possibilidade de sermos mais eficientes na nossa arte de ensinar 

proporcionando maior e melhor progresso pessoal e social para os nossos alunos e, 

consequentemente, maior realização pessoal, onde  a principal satisfação é ver os nossos alunos 

serem autônomos e até mesmo nos superarem como pessoas e cidadãos. (Paula & Bida, 2008). 

De modo a construir um trabalho conciso e devidamente validado, foi utilizado como referência 

o livro “Organização, Planeamento e Avaliação em Educação Física”, da professora Ágata 

Aranha.  

5.3. PLANOS DE AULA  

 Antes de entrar na aula o professor tem já um projeto da forma como esta deve 

decorrer, uma imagem estruturada, naturalmente, por decisões fundamentais.  

(Bento, 1987) 

 

 De modo sequencial e lógico, iniciou-se a execução do mais global dos planos, o PA, 

seguiu-se o analisado ponto anterior, como o segundo momento de planeamento, a UD, 

chegando ao terceiro momento de planeamento, o momento mais específico, plano de aula. Este 

deve apresentar concordância com a UD, de modo a proporcionar um seguimento lógico e 

coerente das aprendizagens. O plano de aula deve conter os seguintes elementos: (Aranha, 

2004)  

❖ Identificação da escola; 

❖ Identificação do professor; 
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❖ Data, hora a que decorre a aula e tempo horário; 

❖ Ano e turma a que se dirige a aula; 

❖ Total de aulas/número de aulas já lecionadas da respetiva UD; 

❖ Instalação onde vai decorrer a aula; 

❖ Objetivos específicos; 

❖ Função didática; 

❖ Conteúdos de aula (quer sejam direcionados para o objetivo específico ou não); 

❖ Material utilizado na aula; 

❖ Tarefas a desenvolver (Instrução, organização, aquecimento, objetivos operacionais, 

tempo de duração de cada tarefa, e as estratégias adotadas pelo professor). 

 

 A autora refere ainda a importância da avaliação após terminar a aula, vincando a 

necessidade de execução de um balanço a cada aula lecionada, de modo a identificar todas as 

causas de (in)sucesso, de modo reflexivo e crítico, para que seja possível reajustar o processo 

ensino-aprendizagem, em episódios futuros.   

 Oliveira (2008) concluiu que um elemento chave na construção de planos de aula é o 

espaço para reflexão e/ou comentários sobre a aula, onde se analisa o trabalho realizado, 

identificando possíveis erros e acertos. Referiu ter sido segundo o estudo “Elaboração de planos 

de aulas para educação física: a perceção discente” um dos itens desvalorizados pela amostra 

em estudo. (Oliveira et al., 2018) 

 A elaboração de planos de aula definiu-se como a principal tarefa ao longo do EC, a 

constante execução destes permitiu aperfeiçoar cada vez mais e melhor, as tarefas aula. O 

primeiro passo foi construir um modelo de plano de aula, segundo os pontos fundamentais do 

livro “Organização, Planeamento e Avaliação em Educação Física “da professora Ágata 

Aranha. Esta tarefa não foi totalmente novidade pois no primeiro ano de mestrado, foram-nos 

propostos planos de aula nas diversas matérias, bem como a sua aplicação. Estas elaborações 

foram cruciais para o EC, pois permitiu-nos experienciar pontualmente aquilo que viria a ser o 

dia a dia. Antes de aplicado o plano de aula, este era entregue antecipadamente ao orientador 

de estágio, de modo a possibilitar uma revisão, para que não acontecessem problemas ao nível 

da lecionação com prejuízo para os alunos. O planeamento precave possíveis acontecimentos, 

servindo não só como diretriz ao longo da aula, mas também como um instrumento de controlo 

e estratégia. A utilização de esquemas determinou-se decisivo no que diz respeito à ocupação 

racional de espaço, onde muitas vezes falhamos pela falta de planeamento. A ponte entre as 
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aprendizagens da aula anterior, a presente e a futura, desperta nos alunos melhor nível de 

compreensão das tarefas, permitindo-lhe traçar mentalmente um percurso, e o objetivo 

pretendido, assim antes e no fim de cada aula, efetuou-se uma introdução/balanço permitindo-

lhes situar-se na UD.  

5.4. PRÁTICA DE ENSINO SUPERVISIONADA 

(…) é incontornável a necessidade de uma aprendizagem ao longo da vida para todos. 

Sempre o foi para os professores. Mas hoje, mais que nunca, pois como educadores, 

deverão estar na linha da frente. Por isso, a questão da supervisão deve estar na “ordem 

do dia”, sempre presente na mente de um professor que queira aprofundar e melhorar a 

sua competência profissional e pessoal.  

(Castro, 2011)  

 

 O estágio supervisionado é o momento de conexão entre a teoria e a prática, tornando-

se uma atividade decisiva ao desenvolvimento de competências indispensáveis à atuação do 

futuro professor, numa pedagogia responsável. Refere o estágio supervisionado como um 

momento de oportunidade de reflexão da sua própria prática, promovendo a contextualização 

das temáticas abordadas na formação de um pensamento critico, procurando num segundo 

momento solucionar problemáticas. (Barros & Silva, 2011) 

 Peterle & Conceição (2012), referem o estágio supervisionado como uma fonte 

construtora de saberes, onde enfatiza não apenas os académicos, mas também os professores 

cooperantes, onde o conhecimento é compartilhado entres os dois principais sujeitos do 

processo. Com a socialização entre os professores e os académicos, resulta uma reflexividade 

no processo de docência, compreendendo-se melhor o contexto escolar. (Peterle & Conceição, 2012) 

 Ao longo do EC, um dos pontos fundamentais, no que se refere à melhoria e 

compreensão da atividade docente, foi sem dúvida a troca de reflexões com o professor 

orientador. A sua supervisão resultava em momentos reflexivos pós aula, onde se trocavam 

opiniões, resoluções e correções, de modo a que nas próximas lecionações o desenvolvimento 

às questões tratadas, fossem visivelmente melhoradas. A ação docente do estagiário, permite 

ao orientador centrar-se nos pontos fundamentais para um método de ensino-aprendizagem o 

mais eficaz possível através da observação direta, que apesar dos esforços no planeamento das 

aulas, quer por erro docente ou por fatores externos como espaço, falta de material, falta de 
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alunos, por vezes a aula viria a sofrer adaptações, essas adaptações foram um dos principais 

fatores de aprendizagem, onde o professor orientador teve um papel determinante pelo 

conhecimento e experiência, muitas vezes corrigindo na própria aula o que de negativo se 

detetasse, esperando uma resposta quase imediata, servindo de exercício real para a docência, 

de perspetiva como fonte de conhecimento.  

5.5. OBSERVAÇÃO DE AULAS  

 Quem não sabe observar não consegue analisar, avaliar nem identificar erros, os   

  seus,  os dos seus alunos ou os dos seus atletas e, por conseguinte, não 

consegue melhorar prestações, ou seja, não evolui.  

(Aranha, 2005) 

 

 No presente estágio, pela ausência de núcleo não me foi possível assistir e executar 

observações a colegas de estágio, não me sendo indicada nenhuma obrigatoriedade para que tal 

se concretizasse, de modo a poder familiarizar-me com o processo procedi à observação das 

aulas do professor orientador. Estas observações depois de analisadas foram fundamentais no 

que respeita às reflexões e conclusões no campo da instrução, organização, transição, tempo de 

empenhamento motor específico e não específico. O tratamento dos dados convertidos em 

percentagens, possibilitou uma noção factual do que viria a ser a aula, onde muitas vezes a 

noção do tempo despendido em determinados momentos não parecia corresponder com o tempo 

observado. Após as observações e posteriormente conversão em percentagens, recorria-se à 

resolução de problemas, onde quer pelo método dedutivo ou indutivo o professor juntamente 

com o estagiário procurava solucionar o que na aula não correu como esperado/devido.  

 Enquanto estagiária, as observações serviram de um instrumento auxiliar para 

aperfeiçoamento da prática docente, onde o principal foco seria promover o maior tempo 

possível de empenhamento motor aos alunos. 

 Martins (2011), refere a observação como uma estratégia que se relaciona com o meio 

educativo, onde é elaborada uma ação estruturada baseada no processo de ensino e 

aprendizagem, de forma a alcançar os objetivos do ensino. 
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5.6. ESTUDO DE TURMA 

 O presente estudo, parte integrante das tarefas do estágio, potencializou a adaptação e 

criação de estratégias de ensino adequadas à turma, segundo alguns dados que nos são 

fornecidos pelo mesmo. É importante ajustar objetivos e tarefas ao nível e/ou limitações da 

turma, sempre numa visão de desenvolvimento, a aula deve deter conteúdo suficiente para 

permitir evolução, quer para aluno com maior facilidade, quer para o aluno com menor 

facilidade.  

 Para a caraterização da turma (12ºM), utilizou-se um questionário adaptado de Aranha 

A., 2007, com perguntas devidamente selecionadas, onde apenas se trataram dados que 

pudessem vir a interferir na disciplina de ed. Física, procurou-se assim a maior pertinência 

possível na estrutura da pergunta. Do ponto de vista do estudo não detém grande interesse 

perguntar-se onde mora o aluno, mas sim a que distância mora da escola e como se desloca até 

esta. Este é um exemplo de pergunta que permitiu obter informação individual que ao longo 

das aulas serviu como resposta a algumas problemáticas, servindo como uma ferramenta 

complementar à prática pedagógica adequada à turma. 

Os objetivos do estudo dividiram-se em dois grupos (gerais e específicos), conforme 

apresentado: 

 

Gerais 

 

❖ Caraterizar os alunos constituintes da turma, no domínio sócio afetivo, socioeconómico 

e escolar; 

❖ Fornecer ao profissional de educação física e aos demais docentes interessados da 

turma, um instrumento auxiliar da sua intervenção pedagógica, no estabelecimento de 

estratégias individuais e coletivas que contribuam para a melhoria do processo ensino-

aprendizagem bem como à correspondência das necessidades dos alunos. 

 

Específicos 

 

❖ Caraterização da turma ao nível da idade, sexo e número de alunos; 

❖ Caraterização do agregado familiar (com quem vive, nº de irmãos…); 

❖ Caraterização da saúde e hábitos de higiene (problemas de saúde, medicação…); 
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❖ Caraterização da rotina diária/deslocação para a escola (distância, como se desloca…); 

❖ Caraterização da nutrição (refeições que o aluno faz…); 

❖ Caraterização da vida escolar e dos tempos livres (objetivos para o futuro…); 

❖ Caraterização da disciplina de educação física/ vida desportiva (pratica desporto, 

federado ou não federado...); 

 

 Após o preenchimento individual do questionário, prosseguiu-se a um tratamento 

estatístico segundo os dados obtidos, onde surgiram algumas preocupações, ao nível dos hábitos 

alimentares a turma apresentou resultados preocupantes, onde apenas dois alunos responderam 

cumprir todas as refeições (seis refeições diárias). Ao analisar os dados referentes à prática 

desportiva extracurricular, têm-se 88% da turma sem nenhuma prática, e com apenas 12% 

alunos a praticar alguma atividade, acrescenta-se ainda que dos 12% dos alunos praticantes, 

nenhum se encontra federado.  

 O facto de os alunos nunca terem experimentado praticar um desporto é consequência 

direta de não o praticarem atualmente, tendo assim a ed. Física um papel crucial no interesse 

que o aluno pode desenvolver por uma atividade ou modalidade, prosseguindo-a ao nível do 

desporto escolar e/ou fora do ambiente escolar.  

5.6.1.     MEDIDAS DE SUPORTE À APRENDIZAGEM E À INCLUSÃO 

 Apesar de não indicado no questionário, é do conhecimento do profissional de ed. Física 

a presença de duas alunas com necessidade de medidas de suporte à aprendizagem e à inclusão. 

Ao nível da dislexia apenas foram adotadas medidas adaptativas no teste teórico, no que trata a 

critérios de correção (descredibilizando-se erros ortográfico e escrita pobre), na construção da 

prova (simplificação e suscitação da pergunta) duração da prova (prolongada) e ainda a 

possibilidade de adequação ao nível do local de execução (espaço presenciado apenas pelo 

aluno e professor, em meio silencioso) não se verificando a sua necessidade em nenhuma das 

prova ao longo do ano. Quando à aluna que apresenta problemáticas ao nível cognitivo foram 

adotadas medidas ao longo das aulas, tais como explicação individual, referenciação 

esquemática e exemplificação acompanhada da explicação. Ao nível da avaliação escrita 

adotou-se a construção de uma prova específica para a aluna, contemplando respostas curtas, 

diretas, bem como perguntas simplificadas e critérios adaptados. O reforço do pretendido no 

teste referenciou-se a negrito.  
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 Apesar de alunas referenciadas, o grau diminuto que apresentavam não revelaram 

qualquer problemática, que através das medidas anteriormente descritas resultou no 

ambicionado resultante processo de ensino- aprendizagem.  

5.7. REUNIÕES  

 Ao longo do EC acompanhei de perto todas as tarefas do professor orientador, tendo 

assistido à totalidade de reuniões do Conselho Pedagógico, do Concelho e Departamento 

Curricular, Conselho de diretores de turma, Conselho de turma, reunião do grupo disciplinar, 

reunião de encarregados de educação/diretores de turma e reunião geral.   

 Como estagiária única, as reuniões com o professor orientador revelaram um caráter 

informal, onde acabávamos reunindo por vezes no fim das aulas, de modo a que pudéssemos 

discutir sobre o método de ensino e todos os aspetos envolventes. O principal tema de debate e 

consequentemente de aprendizagem pessoal, foi sem dúvida a adequação de exercícios focados 

num elevado tempo de empenhamento motor. O facto do professor orientador se disponibilizar 

às sucessivas e diretas correções, permitiu-me um correto desenvolvimento no que diz respeito 

à apetência para a docência, onde pequenas mudanças indicadas, resultaram num favorável 

meio de aprendizagem. Bastante enriquecedor, revelaram-se igualmente as reuniões de 

conselho de turma, onde a perceção do que se passava às demais disciplinas pudesse responder 

ou solucionar o presenciado em ed. Física. A troca de opiniões em como solucionar problemas, 

e as diferentes perspetivas que apresentavam os professores para a mesma situação/ação, 

revelaram-se em momentos de partilha e debate, possibilitando-me novas maneiras de pensar 

ou de agir segundo diferentes obstáculos que pudessem vir a surgir.  
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6. ATIVIDADES REALIZADAS NO EC 

 A ESF predispõe variadas oportunidades de participação aos seus alunos e demais 

envolvidos, ao longo do ano, em diversas atividades tais como dias abertos, caminhadas, 

minitorneios (…). No final de cada período, correspondendo ao último dia de aula respetivo, o 

núcleo de E.F dinamizou/participou em três momentos de competição em diferentes 

modalidades.   Propus a minha disponibilidade em participar e organizar eventos escolares, não 

só pela vivência e experiência, mas também pela vontade de proporcionar à comunidade escolar 

momentos de socialização, onde as relações e a descontração são o principal destaque.    

 Os alunos mencionam e reconhecem, a importância das atividades não obrigatórias 

escolares, onde dizem que as diversas experiências vivenciadas têm impacto na sua formação. 

(Mercuri, 2009). É imprescindível que as escolas ofereçam as mais diversificadas atividades, 

nas diferentes disciplinas ou temáticas, promovendo um meio de aprendizagem, cultura e 

sociabilidade.  

6.1. CAMINHADA  

 No dia 29 de setembro de 2018, no âmbito da celebração do dia do desporto escolar, a 

ESF participou numa caminhada, realizada no último tempo da manhã, onde todas as turmas 

participaram e respetivos professores. A organização contou com apenas dois professores de 

E.F pela simplicidade que a atividade apresentava. Esta efetuou-se na pista de cicloturismo de 

Fafe, local onde as medidas de segurança foram facilmente controláveis pela não dispersão dos 

alunos e inexistência de veículos motorizados. Participei na caminhada com a turma 10ºE onde 

coincidiu o tempo letivo, os alunos demonstraram predisposição e adesão à atividade.  

 Ainda que simples, a atividade determinou um momento de atividade física e celebração 

bastante positivo. 

6.2. CORTA-MATO 

 No dia 14 de dezembro de 2018, foi realizado o corta mato do agrupamento de escolas 

de Fafe na Escola Básica de Arões Santa Cristina. Os alunos da ESF apresentaram elevada taxa 

de participação segundo os dados do núcleo de educação física comparativamente ao ano 

anterior. A organização decorreu sobre a responsabilidade dos professores de Educação física 

da escola mencionada, onde a colaboração dos professores na ESF apenas interveio como 
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reforço na distribuição de fitas (correspondentes ao número de voltas dadas pelos alunos) e à 

entrega de prémios.  

 A atividade desenvolveu-se dentro das expetativas, onde a ausência de acidentes graves 

e a boa disposição e predisposição física foram fundamentais, resultando num dia de 

divertimento para toda a comunidade escolar.  

6.3. TORNEIO DE VOLEIBOL 

 No dia 5 de abril de 2019, decorreu durante todo o dia na ESF o torneio de Voleibol 

onde todas as turmas pré-inscritas viriam a competir. Ao longo do segundo período, os 

professores de educação física incentivaram a participação das respetivas turmas, onde por 

vezes coincidia a abordagem da modalidade, com o período da competição, resultando em 

especial motivação quer na aula quer da competição, talvez por ser visto como um objetivo, 

objetivo esse comum à turma visto se tratar de um torneio interturmas.  

 Como contributo fui responsável juntamente com um professor do núcleo pela inscrição 

das turmas, e desempenhei a função de arbitrar juntamente com os restantes professores de 

educação física e atletas federados da modalidade. No fim do dia de competição jogaram-se as 

finais (feminina e masculina), onde se realçou o espírito competitivo, mas principalmente a 

amizade e boa disposição na disputa ao primeiro lugar. Os alunos vencedores e derrotados na 

final, foram premiados com um diploma de participação onde indicava o feito dos mesmos.  

Na cidade de Fafe não existem ainda equipas nem competições de voleibol, porém é referido 

como um dos desportos preferidos pelos alunos, onde a participação é notável, deixo este 

testemunho para que num futuro próximo se dinamize ainda mais e melhor o desporto ao nível 

da cidade, na esperança de vir a assistir ao desenvolvimento do Voleibol.  

6.4. TORNEIO DE BADMINTON 

 Como viria a ser habitual na ESF, os dois últimos dias de aulas referentes ao ano letivo 

representava-se num dia de competição individual e a pares de Badminton. O torneio trás a 

oportunidade aos alunos de formarem equipas no caso do 12ºano (pares) ou de competição 

individual no caso do 10º e 11º anos (singulares), onde a possibilidade de competirem contra 

colegas da mesma turma poderia surgir ao longo da competição, caso que sucedeu a final onde 

uma das turmas que acompanhei disputou a final de Badminton a pares na final masculina com 

as duas duplas e uma dupla na final feminina.  É fundamental que os alunos tenham a 
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possibilidade de participar em competições individuais e coletivas, proporcionar as mais 

diversas situações de aprendizagem é, ou deveria ser um dos pontos cruciais no meio escolar.  

Na sua concretização o meu contributo foi de gestão em termos de resultados e estrutura da 

competição, onde juntamente com um professor do núcleo de educação física nos competiu a 

responsabilidade de desenvolvimento do torneio. O torneio saiu com nota bastante positiva 

onde até aqueles que não participaram diretamente, aplaudiram e acompanharam os seus 

colegas. O torneio finalizou-se com uma participação de um atleta/treinador convidado do 

grupo desportivo de desporto de raquete de Fafe, que juntamente com um professor/atleta da 

modalidade disputou um jogo com os vencedores do torneio. Em semelhança ao torneio de 

voleibol, os atletas do 1º ao 4º lugar foram premiados com um diploma referente à classificação 

obtida, diploma esse que foi sinal de grande contentamento por parte dos alunos, talvez pelo 

facto de poderem chegar a casa e não apenas descrever o dia, mas também apresentar algo 

físico, a prova, o orgulho do feito, para mais tarde se recordar.  

6.5. DESPORTO ESCOLAR 

 Ao nível do desporto escolar, foi-me inicialmente proposto o acompanhamento da 

equipa de futsal feminina da escola, o convite surgiu pela minha ligação à modalidade quer 

como atleta, quer como treinadora. A possibilidade de coincidência de jogos era elevada por 

estes serem disputados ao sábado, pelo que não assumi o desafio na totalidade, oferecendo a 

minha ajuda sempre que possível como adjunta. A ideia seria o acompanhamento da equipa por 

profissionais com conhecimentos os mais evoluídos possíveis da modalidade e método de 

treino, conseguindo-se um trabalho conjunto e flexibilidade horária para ambos. Assumi a 

posição de treinador sempre que o professor responsável não o pode concretizar, onde com 

grande empenho quer por parte das atletas quer por parte dos treinadores, obtivemos o título de 

campeãs nacionais a nível secundário. A oportunidade de contribuir para tal êxito deixa-me um 

marco nesta aventura, onde as aprendizagens e experiências deixam algo físico para mais tarde 

todos recordarmos.  
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7. CONCLUSÃO  

A experiência que o estágio proporciona é extremamente enriquecedora, especialmente 

enquanto membro integrante da comunidade escolar, permitindo uma vivência do todo a que 

chamos de meio escolar. Foram inúmeras as ferramentas construídas, essenciais que não apenas 

serviram para o presente estágio, mas que servirão de bagagem para o futuro, como profissional.  

 Todo o processo de acompanhamento e de prática pedagógica a que um estagiário é 

exposto, oferece a possibilidade de compreender e participar num processo continuo e 

educacional como parte fundamental, onde não só ensina, mas principalmente aprende com 

seus preceitos.  

O EC é sem dúvida o ponto de união entre a teoria, a prática, pedagogia e didática. Todo 

o processo educacional que um aluno é exposto visa a preparação máxima para a melhor 

performance possível, no desempenho das suas funções profissionais, complementando as suas 

falhas com a supervisão por parte do professor cooperante, onde deixo enfatizado a sua 

importância, pela abordagem paciente e consistente ao longo de todo o EC. É sem dúvida com 

quem mais se aprende, as reflexões pós aula, as correções teóricas ao nível do planeamento, as 

trocas de ideologias e a observação direta ao professor cooperante foram cruciais no 

desenvolvimento de competências profissionais. Igualmente fundamentais foram os alunos, é 

com eles que se concretiza o processo de ensino-aprendizagem, a naturalidade comportamental 

a que somos expostos no estágio, pelo campo real de ação, prepara-nos a uma realidade 

consciente do ensino, permitindo uma abordagem profissional totalmente direcionada para o 

futuro próximo.  

De modo geral o EC foi o ponto essencial na aquisição de novas competências, 

permitindo uma evolução quer a nível profissional, quer a nível pessoal e social.  

Aclaro um estado de positivismo geral, bem como de satisfação quanto ao conhecimento 

adquirido e experiência vivida. 
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8. REFLEXÃO FINAL, UM OLHAR SOBRE O FUTURO 

Em contexto real, tudo acontece espontaneamente, é essa naturalidade que permite ao 

estagiário desenvolver as suas competências profissionais.   

As condições da escola são sem incerteza ditadoras de vários fatores como segurança e 

empenho na aula. Observei de perto o espaço concebido para a prática de E.F., denotando-se 

sem dúvida insuficiente, o reduzido espaço concebido a cada professor põe em causa a 

segurança da aula e desempenho da mesma. Deixo um testemunho de entre  muitos, para que 

as condições estruturais e organizacionais no nosso país melhorem, porque as nossas crianças 

serão os adultos do futuro, e principalmente que o PNEF seja revisto, é impossível incutir bons 

hábitos desportivos nos jovens, se desde cedo não se criam os hábitos nem condições 

necessárias á prática desportiva nas escolas.  

Finalizo esta minha etapa de formação ciente de que ser professor é estar em constante 

aprendizagem, em constante formação, permitindo-me deste modo ao desenvolvimento como 

profissional. Para além de todo o processo ensino-aprendizagem, este estágio fez-me perceber 

que ser professor é muito mais do que ensinar regras, gestos técnicos ou posições no campo, 

mas sim fazer parte do processo de maturação física e psíquica de cada aluno, poder fazer parte 

do desenvolvimento educacional e escolar do aluno é gratificante. 

Sinto um grande orgulho por ter seguido aquilo que maior gosto me suscitou desde cedo, 

ter seguido a minha vontade de um dia poder exercer a profissão que à uma década parecia 

inatingível. É um sentimento de concretização, de alcance, misturada com a incerteza do futuro 

que me espera, a esperança mantém-se, a vontade de ensinar sempre estará presente em mim, 

abraçarei os desafios que me surgirem sempre com o mesmo compromisso.  

 

   Uma coisa é certa, nunca deixarei de lutar por aquilo em que acredito!  
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ANEXOS 

I. Exemplo plano aula 
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II. Exemplo Unidade didática 
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III. Exemplo Ficha registo U.D Voleibol 
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IV. Questionário (estudo de turma)  
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