
 
 

UNIVERSIDADE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO 

 

MESTRADO EM ENSINO DE EDUCAÇÃO FÍSICA NOS 

ENSINOS BÁSICO E SECUNDÁRIO 

 

RELATÓRIO DA PRÁTICA DE ENSINO 

SUPERVISIONADA 

 

Mestrando: João Xavier Amorim Silva 

Orientador: Professor Doutor José Manuel Vilaça Maio 

Alves 

 

Vila Real, 2020



 

II 
 

 

 

  



 

III 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Relatório elaborado com vista à obtenção do grau 

de mestre em Ensino de Educação Física nos 

Ensinos Básico e Secundário, na Universidade de 

Trás os Montes e Alto Douro, em conformidade 

com o Artigo20º, alínea b) do Decreto-Lei nº 

79/2014 de 14 de maio, sob a orientação do 

Professor Doutor José Vilaça. 

  



 

IV 
 

  



 

V 
 

AGRADECIMENTOS 
 

O sucesso não acontece por acaso, é o trabalho duro, a perseverança, o 

estudo, o sacrifício e, acima de tudo, o amor pelo que fazemos. Como em tudo 

na vida, não conseguimos nada sozinhos. Com isto, quero agradecer a todos os 

intervenientes na minha formação e a todas as pessoas que acompanharam o 

meu percurso académico, dando-me suporte para ultrapassar todos os 

obstáculos que foram surgindo pela frente. 

Agradeço ao Professor Cooperante, Carlos Pires pela incansável 

orientação, por toda a disponibilidade e por todos os ensinamentos transmitidos 

ao longo de todo o estágio.  

Agradeço ao Professor Doutor José Vilaça, orientador da Universidade, 

por orientar da melhor forma e prestando ajuda sempre que possível.   

Um agradecimento especial aos meus Pais, ao meus Avós e à minha 

Madrinha por todo o apoio, por todo o encorajamento e por toda a dedicação que 

tiveram para que este sonho pudesse ser concretizado.  

Agradeço ao meu melhor amigo, João Azevedo, por tudo o que 

vivenciamos desde o primeiro dia nesta mui nobre cidade. 

Agradeço também aos meus amigos Miguel Fidalgo, João Miguel Silva e 

José Sá pela enorme amizade que criamos e pelos momentos inesquecíveis que 

vivemos juntos ao longo destes anos. 

Por fim agradeço aos meus colegas de estágio, pela partilha de 

conhecimentos, aprendizagem e também pelos momentos de divertimento que 

vivemos juntos ao logo de um ano letivo. 

O meu muito obrigado a todos que deixaram uma marca no meu percurso 

académico. 



 

VI 
 

  



 

VII 
 

RESUMO 

 

O presente documento está inserido no âmbito do Estágio Pedagógico, 

integrado no plano de estudos do 2º ciclo em Ensino de Educação Física nos 

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

Vila Real. Este documento é apresentado como um requisito para a obtenção de 

grau de Mestre e teve como objetivo relatar todas as experiências por mim 

vividas, enquanto professor estagiário ao longo do ano letivo 2018/2019. 

O estágio pedagógico foi realizado na Escola Morgado de Mateus, em  

Vila Real, monitorizado pelo professor cooperante Carlos Pires e pelo professor 

orientador José Vilaça, da UTAD. Refiro ainda os meus colegas de estágio, José 

Sá, Miguel Fidalgo, André Sampaio, Rui Sampaio e Vera Silva. 

Com o intuito de descrever todo o trabalho realizado durante o estágio 

pedagógico, o presente relatório encontra-se organizado num capítulo com 

diversos pontos, dos quais, o enquadramento, pessoal e institucional, as tarefas 

de ensino-aprendizagem, as tarefas de relação escola-meio e por fim, a reflexão 

critica e fundamentada do estágio pedagógico, bem como todas as atividades 

realizadas pela escola. 

Em suma, o Estágio Pedagógico foi um momento crucial pois permitiu 

colocar em prática todo o conhecimento que fui adquirindo ao longo da minha 

vida académica, revelando-se determinante para a minha formação enquanto 

futuro docente.  

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

 

The present document is inserted in the framework of the Pedagogical 

Internship, integrated in the teaching of Physical Education in the second stage 

of Basic and Secondary Education of the University of Trás-os-Montes e Alto 

Douro, in Vila Real. This document is presented as a requirement to the Master’s 

degree and have like objective report my experiences as a Trainer Teacher 

during the academic year 2018/2019. 

The Pedagogic Training took place at the Escola Morgado Mateus in Vila 

Real, with Professor Carlos Pires and my advisor and Coordinator José Vilaça 

from UTAD. My colleagues during my training at the school were: José Sá, Miguel 

Fidalgo, André Sampaio, Rui Sampaio and Vera Silva. 

The point of all this report is to describe all of the different activities and 

work during my experience and a Trainee. This report is organized by chapters 

with several points such as: adapting to this  new environment, teaching and 

learnings tasks and finally a critical reflection of the fundamental aspects of my 

Pedagogic Teacher Training and the activities of the school. 

At the end of this document we can conclude that this Pedagogical 

Internship was a crucial moment, because only at this moment I can pu tinto 

practice all the knowledge that I have been absorbing throughout my academic 

life. This was determinant for my performance as a future teacher. 

Keywords: Pedagogic intership, Physical education, Teaching-learning. 
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1. Introdução 

 

O presente documento, intitulado como Relatório da Prática de Ensino 

Supervisionada, foi concretizado com o propósito de obter a graduação de 

Mestre, no âmbito do Mestrado em Educação Física nos Ensinos Básico e 

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

documento é uma reflexão crítica de um estágio pedagógico realizado no 

presente ano letivo 2018/2019. 

Entende-se por estágio supervisionado, a experiência em que o aluno mostra 

sua criatividade, independência e caráter (Bianchi et al., 2005). Segundo (Filho, 

2010) o estágio supervisionado vai muito além de um simples cumprimento de 

exigências académicas. Ele é o culminar de uma formação académica repleta 

de aquisições, quer ao nível pessoal, quer ao nível profissional, marcando a 

nossa formação e contribuindo para o êxito, que todos os estudantes desejam 

atingir enquanto docentes. O estágio tende-se como uma estreia na profissão de 

docência, sendo uma transição de aluno para professor. Novos saberes, novos 

papéis, uma maior autonomia e um maior sentido de responsabilidade são 

alguns dos desafios e exigências contidos neste processo rumo ao “Tornar-se 

professor” (Caires, 2001). Este processo engloba todas as tarefas prévias e 

posteriores ao momento de aula em si, além do conjunto de atividades escolares 

paralelas solicitadas no plano curricular.  

Esta última etapa de formação, foi realizada na Escola Secundária Morgado 

de Mateus, distrito de Vila Real, no ano letivo de 2018/2019. O núcleo de 

estagiários de Educação Física foi constituído por mim e mais cinco colegas, 

José Albino, Miguel Fidalgo, Rui Sampaio, André Sampaio e Vera Silva. O 

mesmo, teve sob supervisão da Universidade o professor José Vilaça e como 

supervisor cooperante o professor Carlos Pires.  

Durante este ano letivo fiquei encarregue do ensino-aprendizagem de uma 

turma diferente em cada período letivo e ainda da lecionação de uma Unidade 

Didática (UD) para cada uma delas. No primeiro período lecionei a turma 10ºA, 

no segundo período lecionei a turma 11ºA e por fim no terceiro período lecionei 
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o 10ºB. Estas tarefas ocorreram sempre sob supervisão do professor 

cooperante. 

Em suma, o presente documento é uma reflexão crítica pessoal sobre a 

experiência na escola, abordando todas as estratégias usadas, as maiores 

dificuldades sentidas e como tudo isto contribuiu para o meu conhecimento e 

para a minha evolução. 

 

2. Enquadramento pessoal 

 

Frequentei a Licenciatura de Ciências do Desporto na Universidade de 

Trás-os-Montes e Alto Douro. Após concluir este ciclo de estudos, o meu objetivo 

foi dar prosseguimento à minha formação nesta área e assim ingressar no 

mestrado em Ensino de Educação Física nos Ensinos Básico e Secundário. 

Após o término do primeiro ano de mestrado surge o segundo ano com uma 

nova fase que é o estágio pedagógico. Houve uma solicitação aos alunos para 

que escolhessem a escola que pretendiam trabalhar e desta feita escolhi estagiar 

na Escola Secundária Morgado de Mateus. 

Pessoalmente, tudo correu como previsto, tendo sido selecionado para a 

escola pretendida em primeira opção, relativamente ao grupo de trabalho, o 

mesmo se verificou. 

Encarei este estágio com o maior profissionalismo possível e revelou-se 

uma experiência muito aliciante e enriquecedora enquanto futuro professor. Esta 

experiência obrigou-me a dar o melhor de mim, colocando à prova todos os meus 

limites, as minhas dificuldades e fez com que eu me superasse todos os dias e 

assim aumentando e aprimorando todas as minhas capacidades e destrezas. 

Esta etapa da minha vida lembrarei sempre como uma fase de grande 

disciplina, aprendizagem, crescimento e com um sentimento de dever cumprido. 
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3. Enquadramento Institucional 

 

O agrupamento da escola Morgado de Mateus conta com 1797 alunos, 

localiza-se na cidade de Vila Real, a apenas 2,5 km do centro histórico da cidade. 

Relativamente às infraestruturas desportivas, a escola dispõe de um 

pavilhão polidesportivo, composto pelo recinto da prática desportiva, uma 

arrecadação onde tinha todo o material necessário para a lecionação da 

disciplina, quatro balneários (dois masculinos e dois femininos), uma sala de 

professores de educação física, uma sala para aulas teóricas, a portaria e uma 

bancada. No espaço exterior, dispõem de dois campos, um em terra batida e 

outro em alcatrão. A escola tem ainda uma sala denominada “Sala de 

Expressões” num dos pavilhões, vocacionado para atividades de expressão 

corporal como a dança. 

Finalmente e sem menor importância, é de referir que esta escola prima 

pela inclusão de alunos com necessidades educativas especiais. 
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4. Tarefas do Estágio 

 

Tudo começou com uma reunião em que estavam presentes todos os 

estagiários com os seus supervisores da instituição e com os orientadores 

cooperantes, de forma a apresentar todos os objetivos do estágio pedagógico e 

todas as tarefas a realizar.  

Todas as tarefas de estágio estão descritas no documento orientador, 

Supervisão Pedagógica em Educação Física e Desporto: Parâmetros e Critérios 

de Avaliação do Estagiário em Educação Física elaborado por Ágata Aranha em 

2008. 

O documento descreve os parâmetros e os critérios de avaliação das 

diversas tarefas do Estagiário, tarefas essas intituladas como tarefas de ensino 

aprendizagem. Fazem parte destas tarefas as UD, os PA, a PES, as atividades 

realizadas da escola ou na escola e o Estudo de Turma efetuado no início do 

ano letivo. Para cada uma destas tarefas supramencionadas, serão efetuados 

balanços de formar a evoluir e a enriquecer a nossa performance a nível 

profissional e pessoal. 

 

4.1 Processo de inclusão 

 

No dia três de setembro, todos os membros do núcleo de estágio foram 

convocados para uma reunião na escola, onde encontrava-se o supervisor de 

estágio para receber-nos. Este rapidamente deu-nos a conhecer as instalações 

da escola, assim como o pessoal docente que trabalha e a compõe. Desta forma, 

podemo-nos sentir mais integrados na escola. 

Igualmente, foi-nos permitido e ser um membro ativo em reuniões do 

conselho de turma. Podemos assim sentir-nos que fazíamos parte do grupo de 

educação física da escola e não somente uns meros estagiários. 

Em suma, nesta escola encontramos um ambiente ideal para uma fácil 

adaptação o que permitiu-nos realizar um bom trabalho. 
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4.2. Tarefas de Ensino-Aprendizagem 

 

4.2.1. Planeamento 

 

Segundo Aranha (2004), após a seleção dos objetivos (primeira decisão 

do professor) é necessário planear a atividade pedagógica, começando pelos 

programas ou Unidades Didáticas, de consecução a médio/longo prazo, para 

depois se proceder ao planeamento da própria aula, da consecução a curto 

prazo. 

O plano anual é composto pelo programa de Educação Física, de acordo 

com os conteúdos programados para esse ano e turma em específico. Porém, 

neste planeamento não se pode ter apenas em consideração o programa, pois 

existem fatores externos a ele que podem não o tornar exequível. Por tanto, é 

necessário que o planeamento e a atividade pedagógica seja organizada e 

permanentemente analisada. 

O que se seguiu foi a análise do roulement, esta é imprescindível para a 

sequencialização dos conteúdos programáticos, pois permitiu tirar conclusões 

acerca da forma de organização das aulas dentro das UD. O objetivo desta 

análise é também que no futuro não surjam imprevistos como condições 

climatéricas adversas e a não possibilidade de utilização do espaço exterior em 

altura de frio e chuva. 

Conforme a análise efetuada, o nosso supervisor informou-nos que 

iriamos lecionar uma turma diferente em cada período, sendo que duas eram de 

décimo ano e uma de décimo primeiro ano. No que toca às minhas funções iria 

lecionar no primeiro período a turma 10ºA, no segundo período a turma 11ºA e 

no terceiro período a turma 10ºB. Ficamos também a saber que estávamos 

responsáveis pelas atividades extracurriculares, Desporto Escolar e um torneio 

escolar designado “Taça Morgado e Taça Morgadinha”. 
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4.2.2. Unidades Didáticas 

 

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

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

forma clara e distinta as etapas do processo de ensino-aprendizagem.  

 Segundo, Aranha (2004), “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 

Unidade Didática. As aulas da U.E. devem corresponder ao que foi planeado na 

UD constituindo uma sequência lógica e continua” (p.11). 

 A elaboração das UD antes do lecionar das aulas é o elemento 

fundamental para que o trabalho do professor esteja orientado. Desta forma, ter 

o conhecimento do nível inicial da turma, definir objetivos e estratégias e, ainda, 

definir parâmetros de avaliação são conceitos cruciais e tidos em conta aquando 

da elaboração da UD. 

 A definição de objetivos está na base da ação educativa, ou seja, de toda 

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

controlar o processo de ensino-aprendizagem. Os objetivos permitem tomar 

decisões, definir estratégias e comportamentos (Aranha, 2004). 

 A elaboração da unidade didática permite ao docente ter um 

conhecimento da turma, definir objetivos e estratégias para mais tarde elaborar 

os planos de aula e ainda definir parâmetros de avaliação.  

 De referir que todas as UD eram revistas pelo Professor Carlos, de forma 

a serem avaliadas, ponderadas e sujeitas a alterações ou aceites pelo mesmo. 

 As unidades didáticas que lecionei foram: Voleibol, no primeiro período à 

turma do 10º A; Atletismo, no segundo período à turma do 11ºA; Badminton, no 

terceiro período à turma do 10ºB. 

A realização das unidades didáticas servem ao professor de modelo de 

orientação para o planeamento de todas as aulas porém, as reflexões 
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concebidas após o término da lecionação são de extrema importância pois 

permite ao docente estagiário refletir sobre diversos pontos. 

O balanço das UD’s debruça-se sobre todas as aulas dadas, referindo e 

analisando pontos, tais como, comportamento dos alunos, exercícios realizados, 

a avaliação, a performance enquanto docente estagiário e especialmente as 

estratégias utilizadas. Concluindo, o balanço das UD’s permite refletir sobre o 

nosso trabalho e corrigir insucessos que tenham ocorrido durante esta 

lecionação de forma a não se verificar numa próxima. (Exemplo de UD no Anexo 

I). 

 

4.2.3. Planos de Aula 

 

O plano de aula é um instrumento de auxílio às aulas de Educação Física, 

que permite não só ao professor preparar melhor a sua aula, como também 

maximizar o tempo de empenhamento motor, uma vez que o professor tem 

delineado a aula com todos os tempos definidos para os exercícios, transições, 

organizações e instruções. 

Catão (2011) refere que o PA é um documento onde tem sintetizado os 

conhecimentos, as atividades e os procedimentos a realizar num determinado 

período, tendo em conta os objetivos que pretende alcançar com os alunos. 

Segundo Reizinho (1981), “o importante num plano de aula é que se 

defina uma estratégia didática para essa aula, integrada numa estratégia mais 

ampla, para um conjunto de aulas. É de prever todos os recursos didáticos, 

material a utilizar, formas de dinamizar e motivar.” 

Em todo o ano letivo, foram realizados 62 planos de aula estruturados de 

forma coerente e organizada. 

A estrutura dos PA elaborados, obedeceu à Série Didática 47 da 

professora (Ágata Aranha, 2004). Os PA foram organizados em três partes. 

A parte inicial, referia toda a informação pertinente para a aula em 

questão, tal como, a instituição, o professor orientador, o professor estagiário, a 

turma, o número de alunos, a data e hora da aula, a função didática, o material, 
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os objetivos quer específicos quer operacionais, sendo os últimos constituídos 

por ação, contexto e critérios de êxito. 

A segunda parte do plano era onde se encontrava a sequência de tarefas, 

onde eram apresentadas a instrução, a organização, o aquecimento, a atividade, 

o tempo determinado para cada tarefa, as estratégias e o método de controlo 

dos alunos, e por último a ilustração dos exercícios. 

  Na terceira e última parte dizia respeito o balanço da aula onde era 

questionado aos alunos o objetivo específico da aula, falando sobre as 

dificuldades sentidas e a forma de as melhorar futuramente. 

De referir que, mesmo tendo o plano elaborado, o mesmo está sempre 

sujeito a alterações, pelo que o professor deve estar sempre preparado para 

adaptar o plano, com ajustes imediatos para evitar ao máximo contratempos. 

Contratempos estes que podem ser referentes ao número de alunos, ao espaço, 

às alterações climatéricas, ou até mesmo, à não execução do exercício por parte 

dos alunos, revelando falta de interpretação dos mesmos ou uma dificuldade 

elevada, ou até mesmo falta de sucesso na instrução por parte do professor. 

Os PA foram concebidos em conformação com o descrito na sequência 

de conteúdos da UD e sempre respeitando o grau de complexidade dos 

exercícios de acordo com o nível de capacidade dos alunos. 

Posteriormente à lecionação, o professor cooperante reunia com o 

estagiário aonde ditava os pontos a serem alterados, caso necessário, emitindo 

sempre um feedback geral de toda a seção. Com isto, era elaborado um balanco 

da atividade onde nos permitia perceber se todas as estratégias que utilizamos 

foram as mais corretas e se estavam adequadas aquele momento. Este balanço 

permite ao estagiário reajustar determinados parâmetros de forma a ir evoluindo 

de aula para aula. 

  



 

9 
 

4.2.4. Avaliação 

 

Segundo Aranha, citado por Gonçalves & Aranha (2008) a avaliação 

refere-se à recolha de informações necessárias para um (mais) correto 

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

aprendizagem. É a consciência do próprio sistema educativo. 

Em todas as UD existiu uma avaliação teórica (teste escrito, 

questionamento nas aulas e o relatório caso não fizessem aula prática) e 

avaliação prática (avaliação diagnóstica, avaliação formativa e avaliação 

sumativa). Explicando as três fases distintas que pertencem à parte prática, 

Perrenoud (1999) diz-nos que “a avaliação que antecede a preparação de um 

Processo de Ensino-Aprendizagem (PEA), de um plano de curso ou de qualquer 

outra atividade é a avaliação diagnóstica, sendo indispensável ao longo de todo 

o desenvolvimento de um projeto e não só na fase inicial de um trabalho. A 

avaliação formativa declara os progressos e os obstáculos que se vão 

expressando ao longo de todo o processo, possibilitando assim uma avaliação 

contínua realçando a avaliação do processo. A avaliação que ocorre no final 

denomina-se por avaliação sumativa e contribui para o alcance dos objetivos do 

processo pedagógico e não apenas para verificar se eles foram ou não 

atingidos”. 

Deste modo, fomos postos à prova desde início, sendo que se revelou 

uma tarefa muito complicada de realizar. O professor orientador detinha da 

necessidade de ajudar, de se expressar, auxiliando na evolução desta aptidão.  

Para melhoria futura, fica a ideia da utilização de uma avaliação 

diagnóstica a todas as modalidades abordadas em oposição de fazer uma para 

cada modalidade, agrupando as modalidades de características idênticas e, 

assim, não perdermos tantas aulas. A mesma coisa pode ser feita para a 

avaliação formativa e sumativa, se estamos a avaliar os alunos em todas as 

aulas para quê a avaliação formal no final de cada unidade didática com 

exercícios critérios que já foram realizados em aulas anteriores. 
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4.3. Prática de Ensino Supervisionada (PES) 

 

As PES têm um papel fundamental na formação de qualquer professor, 

pois permitem ganhar experiência, é através da observação das aulas que se 

consegue identificar possíveis erros, estratégias mal conseguidas ou prestações 

menos eficazes para posteriormente corrigir e conseguir obter melhores 

resultados no processo de ensino-aprendizagem (Aranha, 2008). 

As PES foram realizadas numa ficha de registo anedótico, onde era 

referenciado o orientador, o estagiário, a UD, o número da aula, a função didática 

e o objetivo específico. (Exemplo da grelha de observação em Anexo III) 

Estas observações foram feitas aos nossos colegas de núcleo de estágio 

e no total foram feitas oitenta observações. Estas serviram para ao longo do ano 

dar feedbacks entre o grupo e promover o sucesso nas estratégias pedagógicas 

de ensino escolhidas. 

Em suma, é possível afirmar que supervisão de acordo com, Alarcão e 

Roldão (2008), é um conceito estabilizante da “construção do conhecimento 

profissional”, sendo a escola, o espaço por excelência, de referência da prática 

educativa do professor, com o qual ele constrói esse conhecimento. 

 

4.3.1. Reflexão da prática pedagógica  

 

O estágio pedagógico é o culminar de todo o percurso académico e é 

nesta fase que aplicamos todas as destrezas, adquiridas ao longo da nossa 

formação, em contexto real.  

A minha expectativa enquanto estagiário passou por aprender o máximo 

possível. A realidade a que estava acostumado era completamente diferente da 

que me avizinhava.  

No decorrer do ano letivo, as dificuldades foram aparecendo e aí o 

professor orientador teve um papel fulcral pois ajudou-nos sempre a ultrapassar 

as nossas dificuldades, proporcionando-nos novos saberes, uma maior 

autonomia e um maior sentido de responsabilidade. Pela primeira vez senti o 
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que era ser professor num contexto real e de escola, o que permitiu o meu 

desenvolvimento tanto a nível pessoal como profissional. 

A primeira aula serviu para o nosso OC apresentar todos os elementos 

que formavam o núcleo de estágio. Perante isto, surge o momento de criar boa 

impressão e algum contato com os alunos que nos levariam a ter conhecimento 

das suas expectativas relativamente à disciplina. 

A minha intervenção nas primeiras aulas foi perceber a melhor forma de 

como poderia lidar com os alunos, como deveria ser a minha intervenção perante 

eles durante o período em que lhes lecionava as aulas. Como já referi acima, em 

cada período letivo lecionamos as aulas a uma turma diferente, o que permitiu 

que enfrentássemos realidades distintas. Se no primeiro período deparei-me 

com alunos trabalhadores e respeitadores em que lhes poderia dar um pouco de 

liberdade, pois eles percebiam que essa liberdade que lhes era dada era igual a 

responsabilidade, no segundo e terceiro período foi completamente o contrário. 

As escolhas do professor acerca da forma como se organiza a aula devem 

basear-se em fatores que condicionam a sua ação, como as características dos 

alunos, a intenção pedagógica do professor, as características da atividade, as 

condições materiais e a dimensão da turma (Ministério da Educação, 1992). De 

forma a planear as aulas, muitas vezes realizei pesquisas em manuais escolares 

e sebentas da Universidade, onde continham diversos exercícios que poderiam 

ser abordados nas aulas e, com isto, ajudar na escolha dos melhores, a esses 

exercícios muitas das vezes torneio-os mais dinâmicos de forma a que não se 

tornasse maçante para os alunos. Nas aulas de jogos coletivos dei sempre 

bastante importância ao jogo propriamente dito numa forma de consolidar os 

conteúdos abordados e inserir a competitividade na aula, motivando assim os 

alunos para a prática. Porém nem tudo correu bem, algumas vezes idealizei 

exercícios em casa que depois na prática acabaram por não dar certo. Muitas 

vezes isto pode acontecer e não podemos ficar presos à ideia que funciona, 

temos que rapidamente mudar o exercício e colocar os alunos em atividade. 

Em harmonia com Moran (1998), “pela educação desenvolvem-se formas 

de comunicação, de linguagem, de expressão, como também, de aprender a 

captar a comunicação do outro e interagir com ele, e isto se efetiva através de 
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relações professor-aluno no processo de ensino-aprendizagem”. No domínio 

desta componente os estagiários adotaram as seguintes estratégias, instrução 

com os alunos em meia-lua sempre de frente para o professor e de costas para 

a porta, sol ou outra atividade que estivesse a decorrer ao mesmo tempo, 

permitindo assim ter um maior controlo da turma e evitar a desconcentração e 

comportamentos fora da tarefa por parte dos alunos, instrução clara e objetiva, 

utilizando sempre que possível um aluno como agente de ensino, pouco tempo 

de transição, questionamento realizado em todas as aulas na instrução inicial e 

final. Para além disto, todas as tarefas realizadas pelos alunos foram sempre 

encorajadas aliando a prática ao incentivo (feedback positivo). 

Relativamente aos FB, inicialmente foi difícil para nós incidir em FB 

individuais portanto preferimos recair mais sobre a coletividade, visto que não 

nos sentíamos a dominar este procedimento. Com o passar do tempo a 

incidência em FB individuais como coletivos foram aumentado, cumprindo 

sempre que possível o ciclo dos feedbacks. 

O que se revelou bastante importante foi o conhecimento e o domínio dos 

conteúdos, desta forma proporcionou-nos um maior afinco na liderança pois se 

dominarmos todas as componentes da matéria e tivermos conhecimento do que 

é exigido no programa será mais fácil e natural qualquer improvisação que 

poderá ter que ser necessária fazer durante uma aula.   

 

4.4. Tarefas escola-meio 

 

Ter uma boa relação escola-meio é fundamental para o sucesso do 

professor estagiário durante todo o ano letivo. Todas as atividades foram 

realizadas com o intuito de promover a atividade física em geral e ainda 

proporcionar a confraternização entre todos os alunos da escola, para que tal se 

torne possível, foram organizadas diversas atividades. 
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4.4.1. Estudo de turma  

 

A necessidade da elaboração deste estudo diz respeito à importância de 

vários fatores para o processo de ensino-aprendizagem, conhecer a turma é um 

indicador fundamental para conseguir corresponder às necessidades de cada 

aluno da turma. 

É importante o professor conhecer os seus alunos para conseguir criar 

condições que facilitem a aprendizagem, não só das habilidades motoras, mas 

também as questões éticas, afetivas e sociais para que os alunos obtenham uma 

completa formação humana. 

Este estudo resultou da aplicação de um questionário de caracterização 

individual, com o objetivo da obtenção de dados/informações pertinentes para o 

sucesso do ensino-aprendizagem, dando então as respostas necessárias para 

que se consiga a partir de aí adotar as melhores estratégias para a turma e 

também para cada aluno. 

O presente estudo tem como população-alvo os estudantes do 10º ano de 

escolaridade, da turma A, da Escola Secundária Morgado de Mateus. A amostra 

é constituída por 29 alunos, com idades entre os 14 e 18 anos de idade. 

Em suma, este trabalho permitiu ter um melhor conhecimento da turma 

devido à quantidade de informação conseguida nas diferentes vertentes de foco 

deste trabalho, facilitando assim saber quais as estratégias a adotar para cada 

aluno, desenvolvendo assim a aprendizagem destes. 
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4.4.2. Corta Mato Escolar 

 

 No dia 24 de Outubro de 2019 realizou-se a atividade do Corta Mato, 

durante o período da manhã, em Vila Real, nas instalações do Regime de 

Infantaria 13 – Vila Real – Fraga da Almotelia. 

 Esta atividade está inserida nas tarefas de período do programa escolar 

e decorreu num contexto externo à escola de intervenção, onde, o núcleo de 

estágio participou diretamente nas tarefas destinadas ao corpo docente do 

departamento de Educação Física. 

 Toda a atividade se realizou de forma organizada cumprindo com todos 

os objetivos. 

 

4.4.3. Caça ao Tesouro  

 

Esta atividade está integrada no Plano Anual de Atividades da Escola 

Secundária Morgado de Mateus, sendo uma das mais antigas e em que 

participam os alunos e também pessoal docente que faz parte da escola. Esta 

atividade é organizada pelo Professor José Pires e o seu núcleo de estágio.  

Para a caça ao tesouro, os alunos têm de formar equipas até 10 

elementos, e percorrerem um percurso de 15km. Durante o percurso existem 

vários postos de controlo, onde entre postos lhes era dada uma tarefa para 

realizarem, caso entregassem a resolução certa recebiam uma moeda de ouro, 

perto do posto tinha também um desafio opcional para realizar, caso 

conseguissem tinham direito a uma moeda extra. Chegando ao final do percurso, 

os alunos com o mínimo de 5 moedas de ouro tinham direito a uma rifa para um 

sorteio. 

O nosso núcleo de estágio ficou encarregue de dois postos de controlo. 
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4.4.4. Taça Morgado e Taça Morgadinha 

 

 Integrada no plano anual de atividades escolares, decorreu durante o mês 

de maio e junho de 2019, nas instalações da Escola Morgado de Mateus 

(pavilhão gimnodesportivo). Esta atividade tem vindo a ser desenvolvida e 

organizada ao longo dos anos letivos transatos pelo Professor Carlos Pires e o 

seu núcleo de estágio, perfazendo assim com o ano decorrente, a 17º Edição da 

Taça Morgado e a 15º da Taça Morgadinha.  

 Este evento detém como objetivos primordiais dar continuidade ao 

processo de formação e competição das equipas de Desporto Escolar na 

modalidade de Futsal; fomentar o convívio da comunidade escolar; favorecendo 

o bom relacionamento interpessoal e de grupo, assim como, promover o espírito 

de “Fair-Play” e ética desportiva. 

 Esta atividade começou a ser preparada alguns meses antes, com o início 

da elaboração do material de divulgação, sendo que, estes foram afixados e 

divulgados no recinto escolar. O passo seguinte foi preparar todos os 

documentos anexos ao Torneio, tais como, a calendarização, a listagem de 

alunos selecionados, a descrição das séries, o boletim de jogo e, 

consequentemente, o regulamento. 

 Durante o evento foi necessário a distribuição de tarefas pelos elementos 

do núcleo de estágio, tarefas tais como, trabalho de mesa, arbitragens, 

assistência musical e fotográfica. 

 Deste modo, é de referir que a atividade decorreu como planeado, as 

sessões decorreram como havia sido previamente esboçado pelo Núcleo de 

Estágio. 
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4.4.5. Desporto Escolar 

 

O nosso núcleo de estágio em conjunto com o Professor Carlos Pires, 

ficamos encarregues de orientar a equipa de juniores de futsal masculino. O 

Professor deu-nos total liberdade para treinar-mos as equipas e também orientá-

la nos jogos. 

 Os treinos eram sempre às quartas ao final da tarde, nos quais 

preparamos a equipa para os jogos do campeonato do Desporto Escolar. 

 Em dias de jogos, acompanhamos sempre a equipa durante a viagem, 

tratávamos de toda a documentação inerente ao jogo e orientávamos a equipa 

durante o jogo. 

 Foi sem dúvida uma experiência enriquecedora treinar uma equipa e que 

me deixou com muito boa impressão do que pode ser o desporto escolar, e o 

desenvolvimento que o mesmo deve vir a ter na escola e na sociedade. 

 

4.4.6. Torneio de basquetebol 3x3   

 

Esta atividade é organizada pela Professora Helena Cunha, no primeiro 

período, e envolve todos os alunos da escola, dividindo por escalões etários e 

por sexos. 

O torneio desenrolou-se durante a manhã e contou com a colaboração de 

todos os professores do departamento de educação física, sendo que na 

distribuição de tarefas, o nosso núcleo ficou responsável pela arbitragem dos 

jogos. 
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5. Reflexão final 

 

Os objetivos de vida são fundamentais para que uma pessoa trabalhe e 

alcance com êxito os seus sonhos. Com isto, posso dizer que este ano um dos 

meus sonhos foi alcançado, ser Professor de Educação Física. Desde pequeno 

que pratico desporto e sonhava ser professor, por isso este estágio pedagógico 

foi o concretizar de um sonho, tanto a nível profissional como a nível pessoal. 

 O estágio pedagógico é a fase final do nosso percurso académico e 

também é a fase principal, uma vez ser o culminar de toda a formação 

académica.  

 Deste modo, o EC permitiu-nos aplicar todos os conhecimentos, adquirir 

novas competências como a responsabilidade, a autonomia e a destreza de 

forma a conseguir responder a todas as situações que foram aparecendo ao 

longo do ano letivo. 

 O primeiro contacto que tive com a turma foi um choque, devido ao facto 

de ser a primeira vez que comunicava com alunos diretamente. Porém, criei 

desde inicio uma relação e uma empatia bastante boa com eles, o que 

proporcionou na generalidade um bom clima de lecionação o que foi fundamental 

para que tudo corresse bem.  

 Com um papel fundamental para que tudo corresse da melhor forma, o 

nosso professor orientador. Desde logo fomos ajudados e esclarecidos acerca 

de assuntos desconhecidos. Através do constante diálogo, ultrapassamos 

diversas dificuldades que foram surgindo neste percurso o que proporcionou o 

nosso magnífico crescimento. 

 Outro aspeto motivador e potenciador de bom ambiente foi o trabalho de 

equipa vivido entre o nosso núcleo de estagiários. 

 No que toca às atividades que participamos na escola superaram sempre 

as expectativas. A da nossa inteira responsabilidade “Taça Morgado e Taça 

Morgadinha” foi uma atividade bastante bem organizada e assentes em bom 

espírito de equipa e companheirismo. Em todas estas atividades promoveu-se a 

atividade física e incutiu-se hábitos de vida saudáveis. 
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 Assim, considero que, no geral, o balanço foi bastante positivo e que todos 

os aspetos, como dar aulas, a preparação, a avaliação, ou até mesmo as 

reuniões de professores, fez com que me sentisse preparado para futuramente 

aceitar uma proposta de trabalho. 

 O que nos distingue de muitos profissionais que já estão a lecionar aulas 

a alguns anos, é a nossa saída recente da formação académica, isto faz com 

que as práticas de intervenção pedagógica sejam mais inovadoras, mais 

criativas, cativando assim mais alunos para a atividade física. 

 Todas as expectativas iniciais foram cumpridas, tendo consciência que 

dei sempre o melhor. Em suma, o ano de estágio foi uma experiência 

inesquecível e muito enriquecedora, onde superei as minhas expectativas e as 

minhas capacidades. 
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8. Anexos 

 

Anexo I – Exemplo de uma UD 
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Anexo II – Exemplo de um PA 
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Anexo III – Exemplo Grelha de Observação 
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Anexo IV – Questionário aplicado no Estudo de Turma 

 

 

  



 

29 
 

 

  



 

30 
 

 


