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Resumo 

 

O presente documento está inserido na Unidade Curricular Estágio integrada 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 (UTAD). É apresentado como um dos requisitos para a aquisição do grau de 

Mestre e tem o objetivo de relatar as experiências vividas e adquiridas ao longo do ano de estágio através 

de uma análise crítica e consciente onde são apresentadas as dificuldades sentidas bem como as 

estratégias impostas caraterísticas da minha intervenção pedagógica ao longo do ano letivo de 

2017/2018. 

Relativamente ao Estágio Pedagógico (EP) foi realizado na escola Eb 2,3 Diogo Cão situada em Vila 

Real, com a supervisão da Professora Orientadora (PO) Paula Liberal e pelo Supervisor da Universidade 

José Vilaça, da UTAD. Sem esquecer o colega de estágio, Rui Faustino. 

Com o objetivo de relatar todo o trabalho realizado ao longo do EP, o documento está estruturado em 

cinco partes. Este representa uma reflexão crítica, tendo como objetivo refletir acerca de todos os aspetos 

negativos e positivos e tentar converte-los em mais valias para a evolução da minha futura carreira de 

docente. É apresentado o meio onde foi realizado o estágio e descreve todas as vivências ocorridas ao 

longo do ano letivo.  

Também é feita a descrição das tarefas de Ensino Aprendizagem, Relação Escola-Meio e por fim a 

Reflexão Crítica do estágio. 

Ao finalizar este documento posso afirmar que todo este processo levou a melhorar e a evoluir a minha 

performance enquanto docente. 

 

Palavras Chaves: Prática Reflexiva, Estágio Pedagógico, Supervisão Pedagógica, Educação Física. 

 

 



2º Ciclo do Ensino da Educação Física nos Ensinos Básico e Secundário                            2019/2020 
 

VIII 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2º Ciclo do Ensino da Educação Física nos Ensinos Básico e Secundário                            2019/2020 

 

IX 

 

 

 

Abstrat 

 

This document is part of the Curricular Unit Internship integrated in the Study Plan of the 2nd Cycle in 

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

and Alto Douro (UTAD). It is presented as one of the requirements for the acquisition of the degree of 

Master and aims to report the experiences lived and acquired throughout the internship year through a 

critical and conscious analysis where are presented the difficulties felt as well as the imposed strategies 

characteristic of the my pedagogical intervention during the 2017/2018 school year. 

Regarding the Pedagogical Internship (EP) was held at Eb 2,3 Diogo Cão school located in Vila Real, 

with the supervision of the Guiding Teacher (PO) Paula Liberal and the Supervisor of the University 

José Vilaça, UTAD. Not forgetting the internship colleague, Rui Faustino. 

In order to report all the work done throughout the EP, the document is structured in a five chapter. This 

represents a critical reflection, aiming to reflect on all the negative and positive aspects and try to convert 

them into added value for the evolution of my future teaching career. The medium where the internship 

was performed is presented and describes all the experiences that occurred during the school year. 

It is also made the description of the tasks of Teaching Learning, Middle School Relations and finally 

the Critical Reflection of the internship. 

At the end of this document I can say that this whole process led to improve and evolve my performance 

as a teacher. 

 

Key Words: Reflexive Practice, Pedagogical Internship, Pedagogical Supervision, Physical Education. 
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1. Introdução 

 

A elaboração do Relatório da Prática do Ensino Supervisionada é um dos principais requisitos 

para a conclusão do estágio pedagógico inserido no segundo ano do mestrado em ensino da 

Educação Física nos ensinos básico e secundário, da Universidade de Trás-os-Montes e Alto 

Douro.   

O Estágio Pedagógico (EP) revela-se o findar de mais uma etapa da nossa formação como 

docentes, nunca esquecendo que estamos sempre em constante formação ao longo da nossa vida. 

Segundo Caires & Almeida (2001), é o culminar da formação inicial de professores e como 

primeiro “mergulho” no mundo da docência, sendo um dos momentos mais importantes do 

desenvolvimento profissional.  

Neste sentido, o EP realizou-se na escola EB 2,3 Diogo Cão situada em Vila Real, com a 

responsabilidade total de duas turmas pertencentes ao 3º ciclo, sendo uma delas de 7º ano e outra 

de 9º ano onde a lecionação das aulas foram sempre acompanhadas pela orientadora Paula Liberal. 

Contei, ainda, com o meu colega Rui Faustino como companheiro de estágio. Este EP foi 

realizado ao longo de todo o ano letivo tendo-se iniciado a 13 de Setembro de 2017 e terminado 

a 15 de Junho de 2018. 

A elaboração deste relatório traduz a experiência vivida e adquirida ao longo do ano de estágio 

através de um balanço descritivo e reflexivo das ações tomadas.  Além disto, procura-se também 

enfatizar os processos de ensino aprendizagem empregados com vista à promoção do valor 

educativo da atividade física, como tarefas de Relação Meio-Escola. 

No sentido de dar cumprimento aos objetivos deste estudo, este trabalho será organizado em cinco 

partes: 1) Introdução; 2) Enquadramento Biográfico; 3) Tarefas e Atividades a realizar no estágio 

Pedagógico; 4) Enquadramento Operacional; 5) conclusões. 
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2. Enquadramento Biográfico 

 

2.1 Enquadramento Pessoal  

Desde criança que tinha o sonho de me tornar professor de Educação Física (EF), não só, pelo 

interesse que tenho em desporto, mas também, pela possibilidade de poder exercer uma profissão 

que exige poder ensinar e fomentar o interesse pelo exercício físico nas crianças e jovens.   

Ingressei na UTAD no ano letivo de 2010/2011 para a Licenciatura de Educação física e desporto 

escolar e nela ao longo de quatro anos adquiri novos conhecimentos que me ajudarão ao longo da 

minha carreira de docente. Findando a licenciatura, e decidido a continuar a minha formação na 

área da pedagogia, decidi ingressar no Mestrado em Ensino de Educação Física nos Ensinos 

Básicos e Secundários.  

Quanto à escolha da escola onde estagiei, não era de todo a escola que pretendia realizar o EP, 

mas devido a situações pessoais e, sobretudo, de logística, decidi realizar o estágio na Escola Eb 

2,3 Diogo Cão em Vila Real.  

Este processo foi uma enorme experiência com grande impacto quer a nível profissional quer a 

nível pessoal, permitindo ter uma visão mais clara e ampla do que realmente é a profissão de 

professor e estar ciente de todos as situações diárias que o docente tem de lidar. Todos os 

momentos e vivências do EP serão recordados como exemplos para a vida profissional e pessoal. 

 

 

2.2 Expetativas Iniciais em Relação ao Estágio Pedagógico 

Ligado a toda a motivação inicial, encontra-se a ansiedade de poder começar a exercer a função 

de docente, sabendo que ainda tenho muito que aprender, contando, com o apoio de todos com 

quem trabalharei nesta etapa. Assim o espero através das observações, e feedbacks oriundos da 

minha orientadora Professora Paula Liberal, mas também do meu colega estagiário Rui Faustino. 

Numa fase inicial o nervosismo e a ansiedade tomavam conta de mim pelo facto de ter a 

responsabilidade de avaliar duas turmas e de estar sujeito a adversidades inesperadas e situações 

pelas quais nunca tinha passado. No entanto contei sempre com o apoio da minha PO e do meu 

colega de estágio Rui Faustino, tendo sido dois pilares para esta minha caminhada. 
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O primeiro objetivo era o bom relacionamento com o meu PO, criar uma boa relação profissional 

e de amizade para que assim me sentisse à vontade para colocar todas as minhas dúvidas e assim 

proporcionar uma maior transmissão de conhecimentos. 

Queríamos também criar uma boa relação com os alunos para que assim evitássemos situações 

de conflito não esquecendo de vincar bem o respeito, a obediência e a dedicação que deveriam 

mostrar. 

Tínhamos, também, como objetivo criar um bom relacionamento com todos os docentes e 

funcionários da escola para que assim houvesse um bom clima de trabalho diariamente.   

Anseio por este momento de Estágio, pois considero-o como o ponto alto da minha formação 

académica, pela possibilidade de aperfeiçoar as minhas capacidades e desenvolvimento de 

competências essenciais ao papel de professor. 

 

 

2.3 Enquadramento Institucional 

A escola Eb 2, 3 Diogo Cão está situada no concelho de Vila Real, com data de fundação o ano 

letivo de 1973/ 1974 e contava com turmas só do 2º Ciclo (5º e 6º anos).  

Em 1991/ 1992 passou a incluir o 3º Ciclo (7º, 8º e 9º anos). Em 2003 foi criado o agrupamento 

de escolas da Diogo Cão contando com 49 edifícios escolares. Estabelece um conjunto de 

parcerias e protocolos com a Câmara Municipal de Vila Real, Microrrede TEIP Douro, UTAD, 

Instituto do Emprego e Formação Profissional, Instituto Português do Desporto e Juventude, 

Parque Natural do Alvão, Associação de Pais e Encarregados de Educação do Agrupamento, 

Ginásio Clube de Vila Real, Associação Desportiva e Cultural Diogo Cão, Empresas da Região, 

Unidade de Saúde de Vila Real, Estabelecimento Prisional de Vila Real e Escola Segura PSP/ 

GNR. Todas estas parcerias têm como propósito garantir todos os recursos para que o ensino e a 

aprendizagem sejam sempre melhores.  

Localiza-se perto de edifícios com interesse público e de interesse a nível educacional, como 

Instituto Português do Desporto e Juventude, Parque Florestal, Parque Corgo, Piscinas Municipais 

e Ginásio Clube de Vila Real. 

Quanto às instalações desportivas esta conta com um ginásio, com capacidade para uma turma, 4 

áreas exteriores, sendo elas 2 campos equipados com balizas e tabelas de basquetebol, 1 área com 

tabelas de basquetebol e uma área com caixa de areia para salto em comprimento e lançamento 
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do peso. Conta com um pavilhão gimnodesportivo com capacidade para 4 turmas. Para a 

lecionação das aulas de natação esta conta com as Piscinas Municipais e as piscinas do Ginásio 

Clube de Vila Real.  

 

 

3. Tarefas e Atividades a realizar no Estágio Pedagógico 

Antes de iniciar o EP realizou-se uma reunião com os alunos estagiários e os professores 

responsáveis da UTAD no complexo desportivo. Nesta reunião discutiu-se todos os objetivos do 

estágio e as tarefas que tinham de ser cumpridas ao longo do ano letivo.  

Todas estas tarefas surgem numa forma de guia para o estagiário, para que este possa corresponder 

de forma independente, séria e consciente às características próprias da disciplina de EF.    

Em seguida são apresentadas todas as atividades e tarefas a serem realizadas e consequentemente 

avaliadas segundo o documento orientador, Supervisão Pedagógica em Educação Física: 

Parâmetros e Critérios de Avaliação do Estagiário de Educação Física cujo o autor é a Professora 

Doutora Ágata Marquês Aranha:  

• Tarefas de Ensino-Aprendizagem 

o Elaboração de Unidades Didáticas (UD’s); 

o Elaboração de Planos de Aula (PA); 

o Prática do Ensino Supervisionada (PES) e todos os processos que lhe são 

aliados. 

• Tarefas de Relação Escola-Meio 

o Estudo de Turma; 

o Desporto escolar; 

o Todas as atividades extracurriculares que o Núcleo de Estágio esteja 

envolvido. 

• Dossier individual (Entregue à Supervisora da Universidade); 

• Atitude do Estagiário (Avaliada pela PO); 

• Perfil Global do Estagiário (Avaliada pela PO). 
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4. Enquadramento operacional 

 

4.1 Planeamento do Processo de Ensino- Aprendizagem 

O processo de ensino-aprendizagem deve ser planeado de acordo com os objetivos que 

pretendemos atingir, tendo como principal foco o aluno. Segundo Bento (2003), o processo de 

planeamento “é o elo de ligação entre as pretensões, imanentes ao sistema de ensino e aos 

programas das respetivas disciplinas, e a sua realização prática”. Este processo é uma interação 

dinâmica na qual os objetivos pretendidos, só se conseguem atingir com a utilização de regras 

previamente determinadas entre todos os elementos que constituem esta ação. Ou seja, o professor 

está sempre dependente de todos os fatores que o rodeiam.  

Assim, o planeamento sugere uma definição de objetivos sendo este a base para a docência, pois 

sem objetivos não se consegue guiar, ensinar, ajuizar toda a evolução dos alunos. Esta definição 

de objetivos segundo Aranha (2004) permite tomar decisões, definir estratégias e 

comportamentos. Se a definição de objetivos for bem idealizada e estruturada dela resultam boas 

estratégias e decisões com grande impacto no decorrer da lecionação das aulas. 

Segundo Bossle (2002) o planeamento de ensino propriamente dito, expressa-se na organização 

intencional do professor (...), pode ser subdividido em plano de disciplina ou de curso, que é o 

plano que se faz para um ano ou semestre; o plano de unidade ou Unidade Didática, que é o 

planeamento de um programa; e o plano de aula, que nada mais é do que uma parte da Unidade 

Didática para a prática da sala de aula. Posto isto, entendemos que o planeamento é um processo 

que está dividido em várias etapas e, todas elas têm que estar interligadas do mais global para o 

mais específico. O mais global será um planeamento de todas as atividades a realizar ao longo do 

ano letivo e o mais específico será o planeamento de cada aula.  

Este capítulo é reservado ao planeamento do processo de ensino-aprendizagem, estando 

subdividido nos vários níveis de planeamento. 

 

 

4.2 Planeamento Anual 

O Plano Anual é um instrumento do processo de autonomia da escola, nele deve constar os 

objetivos, as formas de organização e de programação das atividades, bem como a identificação 

dos recursos envolvidos. Segundo Bento (1987) a elaboração do plano anual constitui o primeiro 
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passo do planeamento e preparação do ensino e traduz, sobretudo, uma compreensão e domínio 

aprofundado dos objetivos de desenvolvimento da personalidade, bem como reflexões e noções 

acerca da organização correspondente do ensino no decurso do ano letivo.  Assim sendo, o 

planeamento anual surge como uma ferramenta orientadora para os docentes, conduzindo “a uma 

visão sistémica acerca do processo de ensino aprendizagem para o decorrer do ano letivo” como 

refere Neves & Graça, citado por Gomes (2004). 

 No dia 15 de Setembro de 2017 realizou-se uma reunião entre o NE e a PO com o objetivo de 

falar sobre o planeamento anual. Foi-nos informado que já existia um planeamento anual tendo 

sido definido na primeira reunião do grupo de EF, onde foram discutidos assuntos como a 

definição de objetivos ou competências específicas e gerais, os critérios de avaliação e os seus 

parâmetros, todas as UD a serem abordadas e consequentemente os seus conteúdos e técnicas, as 

atividades extracurriculares que iriam ser realizadas e por fim o desporto escolar sendo, este, 

facultado aos estagiários e por ele tinham que se orientar. Posto isto, na reunião tratamos de 

assuntos como funcionamento do estágio, documentação, UD, Desporto Escolar (DE), Assessoria 

à Direção de Turma.          

Relativamente ao estágio fomos informados que só terminaria no final do ano letivo para 

findarmos todas as atividades inerentes ao mesmo, decidimos então, que cada estagiário iria ficar 

responsável por duas turmas e teríamos que participar em todas as atividades do grupo de EF, 

decidimos, também, que iriamos ficar responsáveis pelos torneios de final de período do 3º ciclo. 

Quanto à documentação foram-nos entregues o planeamento anual e os horários das turmas da 

orientadora. Fomos, também, informados que a PO iria lecionar a primeira UD (voleibol), onde 

os estagiários realizavam as observações. Relativamente ao DE ficamos responsáveis com a 

equipa de Ténis de Mesa, colaborando na preparação e orientação da equipa nos treinos e nas 

competições. E por fim, falamos sobre a Assessoria à direção Turma, onde a professora informou 

que iriamos ser responsáveis por lecionar a disciplina de cidadania e desenvolvimento.  

Por fim, este planeamento auxiliou na sistematização e solidificação dos objetivos determinados 

para o estágio pedagógico, sabendo que o planeamento não pode ser absoluto nem inflexível pois 

está sujeito a sofrer alterações devido aos contratempos que ocorrem no contexto escolar. 

 

 

4.3 Unidades Didáticas 

Segundo Bossle (2002), a UD é o segundo nível de planeamento, é uma construção orientadora 

da ação docente, que organiza e dá direção e coerência aos objetivos a que se propõe. Também, 
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para Bento (2003), a UD “constitui o nível fundamental de planeamento de ensino (...) devem ser 

apresentados, de forma concreta, palpável e explícita, os objetivos e a matéria para um espaço 

temporal.” Todas as Unidades Didáticas elaboradas obedeciam a uma estrutura lógica e contínua, 

e foram realizadas antes da lecionação de cada Unidade de Ensino, previamente definidas, no 

início do ano letivo. Este processo revelou-se de extrema importância no auxílio ao professor na 

preparação das diferentes aulas, servindo como um guião no processo ensino-aprendizagem. 

Acrescenta Bento (2003), que “As unidades didáticas constituem unidades fundamentais e 

integrais do processo pedagógico e apresentam aos professores e alunos etapas claras e bem 

distintas de ensino e aprendizagem” 

Posto isto, o planeamento da Unidade Didática (UD) não deve centrar-se unicamente na matéria, 

mas também no desenvolvimento da personalidade dos alunos, permitindo que estes 

compreendam as principais funções e objetivos de cada aula. (Gomes, 2004) 

Sendo a Unidade Didática o documento orientador de cada modalidade a abordar, também 

composta por todos os conteúdos a lecionar em cada aula, deve ser seguida uma sequência lógica 

dos mesmos. Para que todo este processo fosse feito de forma correta foi usado como referência 

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

Aranha. 

Cada UD realizada concretizava as fichas de registo de acordo com os domínios Psicomotor, 

Cognitivo e Sócio Afetivo, para que fossem recolhidas as informações necessárias à avaliação 

sobre o nível de capacidades e comportamentos dos alunos.  

Na UD constava, também, a sequencialização de todos os conteúdos a abordar, onde eram 

descritas todas as aulas (anuais e da UD, a data de cada aula, todos os objetivos específicos, as 

funções didáticas, o espaço, o material e o tipo de exercício (estratégias). Por fim, estavam 

apresentadas as estratégias de abordagem da UD e os métodos de controlo do Processo com as 

escalas de valores referentes a todas as avaliações.   

Durante o ano letivo, as UD, realizadas por nós foram: Atletismo, Andebol, Basquetebol, Futsal 

e Badminton. A elaboração da primeira UD foi uma tarefa difícil pois não tínhamos noção do 

nível de execução dos gestos técnicos da turma, no entanto após a avaliação diagnostica 

conseguimos ajustar a elaboração da mesma. É de realçar que numa fase inicial do ano letivo fui 

informado pela PO que nos anos anteriores a maioria das turmas não participava nas aulas de 

natação o que me fez pensar e decidir optar pela modalidade de Badminton, tendo-se revelado 

uma excelente opção visto que nas duas turmas houve uma forte aderência às aulas, havendo um 

notório empenho e dedicação por todos os alunos. 
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Este processo, foi sem dúvida o mais rigoroso e difícil do estágio pedagógico, pois precisamos 

sempre de investigar e estudar os conteúdos abordados e os seus critérios de êxito. Nem sempre 

o planeamento da UD correu como esperado, o que nos fez alterar algumas estratégias relativas à 

avaliação pois chegamos á conclusão que os objetivos devem estar bem definidos e simplificados 

ao máximo, de modo a que o processo de avaliação seja o mais prático possível. Em suma, este 

processo foi um grande momento de aprendizagem e evolução como professor, no qual pude 

desenvolver muitos conhecimentos. 

 

 

 

4.4  Planos de Aula 

O PA, terceira fase do planeamento, é uma previsão das atividades a realizar na aula, sendo um 

recurso essencial para quem trabalha como docente. Trata-se de um documento descritivo que 

indica tudo que o professor deverá fazer nas aulas. Tem como principal função orientar o 

professor definindo objetivos de uma forma lógica, ou seja, do mais simples para o mais 

complexo. Posto isto, na elaboração do PA tive que ter em conta os exercícios para cada conteúdo, 

nunca esquecendo o grau de complexidade, tendo em conta as características dos meus alunos e 

os recursos matérias e espaciais existentes na escola.  

Segundo Aranha (2008) a aula deve decorrer de acordo com o plano da aula, mas o professor deve 

ter a capacidade de se adaptar a situações imprevistas no plano, tendo sempre em vista os objetivos 

definidos para aula. O PA serve como guião pelo qual o docente se deve orientar no qual deve 

estar descrito tudo o que queremos realizar, desde os objetivos às tarefas, no entanto estamos 

sempre sujeitos a situações imprevistas que nos obrigam a alterar o que estava planeado. Por isso, 

o plano foi um elemento fulcral para a lecionação das aulas, no entanto foi muitas vezes necessário 

adaptarmo-nos a várias situações imprevistas. 

A estrutura do PA obedeceu à Série Didática 47 de autoria da Professora Doutora Ágata Aranha 

(2004). No início do ano letivo criei um modelo de PA, no entanto ao fim de algumas aulas decidi 

mudar de estrutura para uma mais simplificada, utilizando essa em todas as aulas das diferentes 

UD´s. Relativamente a esta tarefa tive algumas facilidades pois no 1º ano deste mestrado tive de 

a realizar várias vezes.  

Relativamente à minha atuação como professor acho que fui capaz de ir adaptando os PA’s ás 

adversidades e dificuldades que iam surgindo nas aulas, tendo de fazer algumas alterações durante 
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as aulas a exercícios mais complexos. No entanto, ao longo do ano certas situações já eram 

dominadas antes que existissem, mostrando a minha constante evolução como docente. 

Segundo Aranha (2004), após terminar a aula deve-se fazer um balanço da atividade (...) 

identificam-se todas as causas de (in)sucesso, das estratégias e das metodologias adotadas, (...) 

procedendo-se a uma análise crítica e reflexão sobre os resultados, na qual se identificam as 

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

sugestões que permitam reajustar o próximo episódio do processo Ensino – Aprendizagem. Posto 

isto, no fim de todas as aulas lecionadas os estagiários tinham que realizar um balanço final, ou 

seja, teriam de expor uma reflexão sobre a relação entre plano de aula com a aula. Essa reflexão 

tinha como objetivo perceber as diferenças entre o que estava planeado e o que foi feito na 

realidade e tentar perceber se os conteúdos que tinham sido abordados e as estratégias utilizadas 

tinham sido as mais eficazes.  

Ao fim de cada aula lecionada, o estagiário reunia-se com a professora orientadora e esta dava o 

feedback sobre o PA e todo o comportamento do estagiário durante a aula.  

Por fim, todo este processo é de extrema importância para que as aulas corram bem, pois sem o 

devido planeamento o professor terá que improvisar, muitas das vezes com exercícios que não 

são os melhores, para alem disto sem o devido planeamento o professor pode não ter tempo para 

lecionar todos os conteúdos previstos da UD. 

 

 

4.5  Avaliação  

A avaliação é uma tarefa didática necessária e permanente no trabalho do professor, ela deve 

acompanhar todos os passos do processo de ensino e aprendizagem. Segundo o Diário da 

República (2011) define-se a avaliação como um “processo regulador das aprendizagens, 

orientador do percurso escolar e certificador das diversas aquisições realizadas pelo aluno” 

Segundo Aranha, citado por Gonçalves & Aranha (2008) a avaliação refere-se à recolha de 

informações necessárias para um correto desempenho. É um regulador por excelência de todo o 

processo ensino-aprendizagem. É a consciência do próprio sistema educativo.  

 

A avaliação é a última etapa sendo ela uma tarefa central do professor. É através dela que vão 

sendo comparados os resultados obtidos no decorrer do trabalho conjunto do professor e 

dos alunos, conforme os objetivos propostos, a fim de verificar progressos, dificuldades e orientar 

o trabalho para as correções necessárias. A avaliação insere-se não só nas funções didáticas, mas 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Resultado
https://pt.wikipedia.org/wiki/Aluno
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também na própria dinâmica e estrutura do Processo de Ensino e Aprendizagem (PEA). Sendo 

assim, Aranha (2004) defende que a avaliação deve responder a 5 questões fundamentais da 

didática:  

• A quem? (objeto da avaliação); 

• O quê? (parâmetros de avaliação); 

• Como? (critérios de avaliação); 

• Porquê? (coerência das opções tomadas); 

• Que resultados? (relação entre as opções tomadas e o resultado alcançado). 

 

Posto isto, foi necessário fazer um planeamento adequado da avaliação. Este planeamento ficou 

definido na elaboração da UD, onde definimos os conteúdos a avaliar, os critérios, os parâmetros 

e as ponderações de cada domínio a serem avaliados. Quanto aos parâmetros de avaliação estes 

variavam em escalas para os diferentes domínios, ou seja, para o domínio psicomotor foram 

usadas escalas de 1 a 5 e para os domínios socio afetivo e cognitivo foram usadas escalas de 1 a 

3. 

Em todas as UD’s a avaliação foi teórica e prática, isto é, à parte teórica pertencia o teste escrito, 

questionamento nas aulas e o relatório caso não fizessem a aula e a parte prática pertenciam três 

fases distintas sendo elas, Avaliação Diagnóstica, Avaliação Formativa e Avaliação Sumativa. 

No entanto depois de uma reflexão junto da PO decidimos não realizar o teste escrito e atribuir 

essa percentagem da avaliação ao questionamento nas aulas. 

 

A avaliação foi mais um processo difícil do estágio pedagógico por outro lado foi também o mais 

motivante. A minha maior dificuldade centrou-se na definição dos parâmetros e na observação 

dos mesmos.  Numa fase inicial foi um processo complicado devido à minha inexperiência, o 

facto de nos focarmos em muitos critérios de êxito não conseguíamos garantir uma observação 

mais pormenorizada e especifica dos mesmos, no entanto com o passar do tempo consegui adotar 

estratégias que me facilitaram esta ação. Com o decorrer do ano letivo fui ganhando mais 

experiência e com o feedback da minha PO e do meu colega de estágio consegui superar as 

adversidades.  

 

4.6  Prática de Ensino Supervisionada 

 

Como defendem os autores Seabra, Silva & Resende (2016) a Prática de Ensino Supervisionada 

é “um olhar tripartido pelo estudante estagiário, orientador cooperante e supervisor pedagógico, 
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propondo-se considerações norteadoras para uma efetiva formação inicial e prática do ensino 

supervisionada.”. Assim sendo, entendemos que existem vários atores envolventes em todo este 

processo.  

Segundo Alarcão e Roldão (2008), “o supervisor é alguém que influencia o processo de 

socialização, contribuindo para o alargamento da visão de ensino (para além de mera transmissão 

de conhecimentos), estimulando o autoconhecimento e a reflexão sobre as práticas transmitindo 

conhecimentos úteis à prática profissional”. Posto isto, entendemos que a PES é fundamental para 

o momento de formação do EC. Tendo esta supervisão o objetivo de auxiliar o estagiário na sua 

formação, assumimos que o principal foco de supervisão incidiu na lecionação das minhas aulas 

pelo PO e pelos documentos inerentes à aula, sejam eles os PA como as UD’s.  

Todas as aulas lecionadas durante o estágio curricular, foram observadas pelo PO. Após cada 

aula, foi realizada uma reflexão crítica da mesma. Deste modo pudemos refletir sobre o grau de 

realização dos objetivos, das metodologias e do rendimento e aproveitamento dos alunos de forma 

a haver uma constante melhoria da nossa parte na forma como abordamos as aulas. 

No decorrer da aula, assim como na fase de reflexão critica, o PO transmitia-nos vários feedbacks, 

de forma a melhorar a nossa prestação nas próximas aulas. Ainda no âmbito da supervisão, o PO 

forneceu-nos, vários documentos sobre as modalidades abordadas, com o objetivo de aprimora o 

nosso conhecimento sobre a matéria, para assim adquirir novas competências e novas formas de 

as modalidades. 

De acordo com Alarcão e Roldão (2008) concluímos que a supervisão está “relacionada com a 

capacidade para gerar dinâmicas e processos de crescimento profissional centrados nos próprios 

alunos e operacionalizados através de uma atitude reflexiva, questionadora e analítica da ação 

docente, perspetivada como fonte de conhecimento, devidamente sustentada pelo conhecimento 

teórico em que cada aluno, professor em gestação, vai construindo a sua identidade profissional”. 

 

 

4.7  Observação de Aulas 

 

O processo de observação de aulas é fundamental para analisar e compreender as relações dos 

sujeitos entre si e com o meio que os rodeiam. Segundo Reis (2011) “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 
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importante do processo de desenvolvimento pessoal e profissional de qualquer professor, 

independentemente do seu nível de conhecimento e experiência.” 

 

Alarcão e outros, (1996), referem que os objetivos da observação de aulas podem sintetizar-se do 

seguinte modo:  

-Ajudar os Estagiários a atingir uma maior compreensão dos princípios e processos instrucionais 

subjacentes à sua prática, de modo a aproximarem as suas representações sobre o seu ensino à 

realidade desse mesmo ensino;  

- Desenvolver, através de atividades que saem do mero “treino” de destrezas, o grau de 

consciencialização dos formandos e o seu controlo dos princípios subjacentes à planificação, 

organização, gestão e execução efetivas;  

- Adquirir conhecimento científico-pedagógico;  

- Obter feedbacks sobre comportamentos, de modo a poder intervir para melhorar / inovar o seu 

desempenho;  

- Refletir criticamente sobre o seu ensino, de modo a passar de um nível impulsivo, intuitivo e 

rotinado, para um nível de reflexão crítica;  

- Passar gradualmente, do supervisor para o formando, a responsabilidade de melhorar as práticas 

de ensino, de modo a que o formando possa começar a ser capaz de formular os seus próprios 

juízos sobre o que se passou na aula. 

Durante o EP foram realizadas vinte observações ao PO. Estas foram de grande importância pois 

proporcionou-nos o conhecimento inicial das turmas, quer a nível do comportamento quer a nível 

das capacidades motoras dos alunos. Para além das observações ao PO, foram efetuadas setenta 

observações ao meu colega estagiário Rui Faustino que revelaram ser muito importantes para 

analisar diferentes métodos e estratégias aplicadas por ele. Este processo levou os estagiários a 

discutir e a refletir sobre os pontos negativos e positivos que decorreram durante a aula 

traduzindo-se numa enorme mais valia.  

Estas observações foram efetuadas numa ficha de registo anedótico e apenas se registavam os 

momentos de transição, de instrução, de organização, de tempo específico e tempo não específico. 

Além disso, cronometrávamos o tempo para no final de cada observação pudéssemos calcular o 

tempo útil de cada aula e atribuir uma nota.  

Posto isto, com as observações ao meu colega estagiário podemos perceber as diferentes formas 

de trabalhar e dos diferentes métodos que são aplicados, que nos permite refletir acerca de aspetos 
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importantes relativos ao processo de ensino-aprendizagem contribuindo bastante para o nosso 

desenvolvimento enquanto docentes. 

 

 

4.8  Prática Pedagógica 

Depois de um longo período em que a nossa área de atuação é na universidade chega o momento 

que nós, estagiários, mais ansiamos, o da Prática Pedagógica (PP). Passamos de um ambiente de 

conforto no qual a nossa atuação na universidade era perante colegas de turma e em que a teoria 

predominava maioritariamente à prática para um meio desconhecido onde teríamos de pôr em 

prática todos os conhecimentos adquiridos até ao momento num contexto real. 

No entanto, apesar de todo o conhecimento teórico adquirido na nossa formação académica 

notamos que a prática não é tão linear como a teoria. Como defende Ribeiro, 1989 “o choque da 

prática pode ser muito violento” o facto de passarmos de um contexto em que somos ensinados 

para sermos nós a ensinar leva-nos a uma realidade completamente diferente. Aliado a estes 

fatores temos, ainda, de ter especial atenção a todas as situações inesperadas que marcam o dia a 

dia de um docente, estando preparados para improvisar perante situações que não planeamos. 

 

Tal com refere Huberman (2000) “o professor estagiário defronta-se com dois sentimentos: o da 

sobrevivência, que se caracteriza pela luta em não desistir da profissão, ao deparar-se com todas 

as adversidades, e o facto de descoberta, que se caracteriza pelo facto de se sentir um 

profissional”.  Este misto de emoções conciliado com a falta de prática dos estagiários leva a um 

“choque da realidade” (Bento, citado por Albuquerque; Resende e Costa, 2013). Este 

acontecimento proporciona ao estagiário uma descoberta da realidade vivenciada nas escolas 

obrigando a uma reflexão constante de todas as ações em que está envolvido. 

Tudo isto foi visível no início do nosso EC, a quando a nossa chegada à escola, estávamos 

ansiosos por começar, no entanto o nervosismo e o medo de criar uma má primeira impressão 

estava inerente. Devido a estes sentimentos, preocupamo-nos em criar boa impressão aos nossos 

alunos e também explicar-lhes que também eramos alvo de avaliação.   

O fato de ser a nossa PO a lecionar a primeira UD ajudou muito a nossa adaptação, por um lado 

serviu para aprendermos outros métodos e estratégias oriundos de uma profissional com muitos 

anos de serviço, por outro lado de conhecermos as turmas, os nomes dos alunos, as suas 

capacidades motoras e o comportamento, facilitando o nosso planeamento para a nossa estreia 

como docentes.  
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Após o término da primeira UD lecionada pela nossa PO eis que chega o momento pelo qual tanto 

ansiamos, a nossa estreia como docentes. Numa primeira fase sentimos dificuldades no controlo 

das turmas, principalmente na turma do 9º ano, visto ser uma turma avultada e com muitos 

comportamentos desviantes, no entanto após algumas conversas individuas com os alunos mais 

problemáticos essas dificuldades foram ultrapassadas e com o passar do tempo começamos a 

interagir cada vez mais com os alunos criando empatia com eles nunca esquecendo os objetivos 

delineados nem o distanciamento professor/aluno. 

Outra dificuldade sentida durante o estágio, prendeu-se na instrução pois os alunos eram muito 

faladores e mostravam-se desinteressados e distraídos. Mas, ao longo das aulas essa dificuldade 

foi desaparecendo, pois, a minha relação com eles foi melhorando e o fato de usar vários alunos 

para demonstração dos exercícios revelaram ser estratégias válidas. No entanto aprendi que numa 

primeira abordagem devemos ser mais rígidos e severos com os alunos. 

Relativamente aos feedbacks, numa fase inicial eram pouco usados pois dava mais atenção ao 

controlo da turma, centrando-me muito em evitar comportamentos desviantes e organizar os 

exercícios que muitas vezes não resultavam. Mas, após algum tempo, e com maior controlo da 

turma fora prática frequente. Após uma primeira fase em que dava mais importância ao FB 

individual decidi, após reflexão com o meu colega de estágio e PO, optar por utilizar mais o FB 

coletivo, pois conseguia ter maior controlo da turma e mais sucesso. 

Uma das estratégias que utilizei para motivar mais os alunos foi integrar-me nos exercícios 

estando sempre perto deles colocando alguma competição saudável nos exercícios, esta estratégia 

mostrou ser muito válida, obtendo maiores níveis de concentração e empenho por parte da turma. 

Ao longo do estágio, o aparecimento de adversidades foi constante, o que nos obrigou a reagir 

momentaneamente de forma a contornar essas adversidades no menor tempo possível. Estes 

momentos alheios ao nosso planeamento refletem a nossa capacidade de improviso, de adaptação 

sem fugir dos objetivos propostos. 

Relativamente ao domínio dos conteúdos, é de extrema importância dominar a teoria para que a 

prática funcione na perfeição. Sem o devido conhecimento dos mesmos, a qualidade do 

desempenho de qualquer profissional pode ficar aquém. 

Em suma, depois de muita reflexão após as aulas e com todas estas estratégias referidas, o nosso 

desempenho ao longo do estágio foi melhorando significativamente. A nossa capacidade de 

organização e controlo das turmas melhorou muito, o que contribuiu para o aumento de confiança 

traduzindo-se num maior prazer a lecionar as aulas. 
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4.9  Estudo de Turma 

 

O presente estudo tem como objetivo geral a recolha de dados pertinentes para um melhor 

conhecimento dos alunos que constituem a turma do 7ºC do Agrupamento Vertical de Escolas 

Diogo Cão, com o intuito de melhorar a intervenção pedagógica. Deste modo são determinados 

vários objetivos específicos para a concretização do objetivo geral. 

Este estudo de turma corresponde a uma das tarefas que devemos executar durante a realização 

do EP pertencente ao Mestrado em Ensino da Educação Física nos Ensinos Básico e Secundário 

da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro. Para a realização do mesmo, foi aplicado um 

questionário à turma C do 7° ano da referida escola, turma da qual sou professor estagiário de EF. 

Após a aplicação do inquérito, foi elaborado o tratamento estatístico dos dados, com o objetivo 

de obter conclusões pertinentes, relacionadas com a turma, de forma a serem uma mais valia na 

escolha das estratégias de intervenção pedagógica. Assim, o estudo de turma foi dividido em 7 

partes: (1) introdução; (2) objetivos; (3) metodologia; (4) apresentação e discussão dos resultados; 

(5) conclusão, (6) bibliografia e (7) anexos. 

O objetivo geral era a caraterização da turma, isto para que possamos ter maior facilidade na 

criação de estratégias como apoio para a intervenção pedagógica. Para que este objetivo fosse 

alcançado houve a necessidade de definir objetivos específicos com o intuito de recolher 

informações mais detalhadas sobre os alunos. Como objetivos específicos temos:  

• Identificação do aluno com o intuito de conhecer as idades e o género, e numa 

aula de EF, com o consenso de todos os alunos fizemos a medição e a pesagem 

para calcular o Índice de Massa Gorda (IMC); 

• O contacto de alguém responsável pelo aluno caso o professor precise de entrar 

em contacto; 

• Caraterização do agregado familiar, permitindo ao professor identificar a 

predisposição da família em detrimento do auxílio e apoio que estes mesmos 

podem dar aos alunos; 

•  Hábitos alimentar, identificar se o aluno tem uma rotina diária correta, tendo o 

foco principal no pequeno-almoço, pois o seu rendimento escolar pode ser 

prejudicado porque as aulas realizam-se da parte da manhã; 

• Saúde, dentro desta estão as horas de sono, pois são alunos novos e que estão em 

desenvolvimento; 



2º Ciclo do Ensino da Educação Física nos Ensinos Básico e Secundário                            2019/2020 
 

16 

 

• Vida escolar, ou seja, relação Aluno - Escola, fazendo questões sobre as 

disciplinas preferidas e as que têm mais dificuldades, as modalidades que mais 

gostam e as que menos gostam, o gosto pela disciplina de EF. Dentro deste ponto 

estava também estavam questões sociométricas, isto, é o que pensam da turma, 

qual a pessoa que escolheriam para parceiro, o relacionamento com os colegas, 

vergonha ou medo que os colegas gozem por realizar uma tarefa de forma errada. 

Todas estas questões têm como objetivo que possamos depreender a 

predisposição de cada aluno para as aulas de EF. 

• Por último, informação sobre a vida desportiva do aluno, pretendendo saber se o 

aluno pratica alguma modalidade, se é federada ou não e quantos treinos 

semanais, tudo isto tem a finalidade de saber o patamar em que o aluno está a 

nível físico e consequentemente o aluno pode ser usado como estratégia de 

demonstração. 

 

 

Após a análise dos questionários, pode notar que os alunos da turma têm alguns hábitos 

desportivos. Devido a este fator fiquei motivado e tomei a decisão de delinear exercícios 

motivadores, desafiadores e adequados ao nível de aptidão dos alunos. 

Quanto à parte do questionário que se dirigia à sociometria, podemos deparar que a turma tinha 

uma boa relação entre colegas, no entanto com o decorrer das aulas apercebi-me que três alunos 

eram um pouco tímidos e por isso muitas vezes rejeitados pela turma. Perante isto decidi utilizar 

estes alunos nas demonstrações dos exercícios e, perante os colegas da turma, dar um reforço 

positivo das suas ações. 

Podemos concluir que não existem alunos iguais, isto é, cada indivíduo tem as suas próprias 

característica, por isso é que é fundamental este ET para que o professor possa ter conhecimento 

da realidade de cada aluno em contexto de escola e também fora dela. 

 

 

       4.10 Assessoria à Direção de Turma 

Uma das tarefas na qual o NE esteve, também, envolvido foi a assessoria à direção de turma da 

qual a nossa PO tinha o cargo de Diretora de Turma. Assim, os estagiários tiveram uma 

participação muito ativa nesta tarefa ficando incumbidos de auxiliar em todas as tarefas 

relacionadas com esta assessoria inclusive ajudar na lecionação da disciplina de Cidadania e 

Desenvolvimento.  
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Numa fase inicial fomos encarregues de preencher todos os dados pessoais dos alunos após o 

preenchimento de uma ficha sócio biográfica. Os resultados foram apresentados posteriormente 

na primeira reunião do concelho de turma para que todos os professores envolventes à turma do 

7ºC pudessem conhecer as situações pessoais, familiares e sociais que os alunos se encontram. 

Estivemos também envolvidos na aplicação de um questionário sobre Educação Sexual. Este 

questionário era dividido em duas partes, sendo elas o pré-teste e o pós-teste, onde o tratamento 

de dados ficou ao nosso encargo.  

Participamos também em todas as reuniões intercalares e de final de período auxiliando a PO na 

inserção das notas finais dos alunos no portal da GEAE. 

Esta tarefa para alem de trazer muito trabalho traz também muita responsabilidade visto que 

muitas vezes tínhamos de lidar com situações complicadas envolvendo episódios de desvios 

comportamentais e problemas fora do contexto de escola, no entanto ajudou-me bastante pois 

consegui criar uma ótima relação com a turma conseguindo ajudar muitos alunos a mudarem a 

sua postura e comportamento na sala de aula.  

 

 

4.11 Atividades Realizadas pelo Núcleo de Estágio 
 

4.11.1 Torneios de Final de Período 

No final de cada período o grupo de educação física organizava torneios com o objetivo de 

promover a atividade física e o convívio de todos os alunos. O NE ficou encarregue de organizar 

os torneios do 3º ciclo das modalidades de voleibol, de basquetebol e de futsal. 

Para o planeamento devido desta tarefa o NE realizou reuniões para elaborar o projeto dos 

mesmos, os cartazes e as fichas de inscrição. Procedemos depois à entrega das fichas de inscrição 

às turmas e distribuímos os cartazes em pontos comuns a toda a comunidade escolar. Após a 

recolha das fichas de inscrição sorteamos as equipas e passamos à construção do quadro 

competitivo. O NE e a PO ficaram responsáveis por preparar todo o material e o espaço ficando 

também encarregues da arbitragem dos torneios.  

 

No final de cada torneio entregamos diplomas a todos os participante e prémios aos três primeiros 

lugares, também tiramos uma foto aos vencedores para posteriormente ser publicada no jornal da 

escola. 
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4.11.2  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. Posto isto, no início do ano letivo 

fomos informados que iriamos, juntamente com a nossa PO, ficar responsáveis pela modalidade 

de ténis de mesa. Numa fase inicial fizemos cartazes apelativos à modalidade e afixamos em 

vários locais da escola.  

Neste processo a função principal do NE era auxiliar nos treinos, preenchimento das fichas de 

inscrição e acompanhar os alunos nos torneios de DE realizados em Lamego, Saborosa e Vila 

Real. Nestes torneios tínhamos a função de árbitros.  

Num balanço final, considero que a participação nesta atividade foi muito positiva. O facto de o 

ténis de mesa ser uma das minhas modalidades preferidas motivou-me ainda mais para transmitir 

todo o meu conhecimento e paixão pela modalidade aos alunos.  

 

 

5. Conclusão  

Findando esta longa etapa, assumo que o EP teve uma enorme importância no meu processo 

formativo para a preparação da minha futura profissão. Foi nesta etapa que pude vivenciar de 

perto a experiência total de um docente. Olhando para este ano letivo marcado pelo trabalho árduo 

e pela dedicação agradeço à UTAD e à Escola Diogo Cão pela oportunidade deste estágio e por 

todos os ensinamentos e vivencias que dele absorvi. 

O EP ficou marcado por vários momentos de partilha de conhecimento e por novas aprendizagens 

e experiências através do contacto não só com docentes, mas também com funcionários e alunos. 

No decorrer deste documento foi feita uma análise e reflexão de tudo o que foi feito durante o EP 

contribuindo para uma maior perceção do meu desenvolvimento e evolução nos processos do 

mesmo, vivenciando de perto as dificuldades e exigências da carreira docente.  

Um aspeto a realçar no EP foi a excelente relação que tivemos com a nossa PO que desde o início 

nos pôs à vontade e decidiu lecionar a primeira unidade didática para que assim pudéssemos 

conhecer melhor o funcionamento das aulas e sobretudo termos um melhor conhecimento dos 

alunos. Esta estratégia resultou plenamente pois quando começamos a lecionar a segunda unidade 

didática já tínhamos um excelente relacionamento com as turmas.  

http://desportoescolar.dge.mec.pt/
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No entanto nem tudo correu como era esperado, a falta de entrega e motivação das turmas era 

evidente e o nosso maior obstáculo era motivar os alunos para fazerem as aulas. Aliado a isto 

estava o facto de haver muitos atritos entre os alunos, que resultavam em conflitos em ambiente 

de aula. Estes problemas iniciais desmotivaram-me um pouco alertando-me para uma realidade 

que não estava à espera. No entanto depois de muitas conversas com vários alunos e de várias 

estratégias no âmbito de sala de aula a melhoria do empenho e da participação das turmas foram 

notórios, consegui ultrapassar estes percalços sentindo-me mais motivado e confiante para o 

restante estágio. Estes episódios alertaram-me para uma realidade cada vez mais notória nos dias 

de hoje que aponta para a eminente divergência de interesses dos alunos e para o crescimento 

elevado do sedentarismo. 

Finalizando este relatório, concluo que o EP foi fundamental para o meu crescimento profissional 

e pessoal. Esta experiência ajudou-me a perceber a importância de refletir diariamente   sobre 

tudo que fazemos para que, assim, possamos melhorar o nosso desempenho e evoluirmos cada 

vez mais.  Resta-me vincar a enorme vontade de voltar a lecionar. 
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Anexos 
 
Anexo I - Exemplo de uma UD 

 
 

 
 

 
 

Agrupamento de Escolas Diogo Cão UNIDADE DIDÁTICA: Atletismo Planificação 

POPULAÇÃO ALVO 

ANO 7º 

CRITÉRIOS, 
PARÂMETROS E 

PONDERAÇÕES DE 
AVALIAÇÃO 

D. Sócio-
afetivo 

20% 

Assiduidade/Pontualidade  4% 
Observação Direta; SC D & E; Ocorrências: 0(100%) 1(75%) 2(50%) 3(25%) 

4(0)  

TURMA C Disciplina/Comportamento   8% 
Observação Direta; SC A & P; Ocorrências: 0(100%) 1(75%) 2(50%) 3(25%) 

4(0)  

Feminino 2 Material 4% Observação Direta; Frequência; FM - Falta de Material; TM- Traz Material 

Masculino 8 Interesse/Empenho  4% 
Observação Direta; SC H & S; Ocorrências: 0(100%) 1(75%) 2(50%) 3(25%) 

4(0)  

Total 10 D. Cognitivo 10% Questionamento 10% 
Realização do TT; Cotação 100%, conforme matriz respetiva; Observação 

direta: RR + e - (ocorrências + / ocorrênciaT)*100 

NEE 4 
D. 

Psicomotor 
70% 

Avaliação Contínua das 
Destrezas 

60% 
Observação Direta; Escala par: 0(NE) 1(EM) 2(EB) 3(EMB); (soma / max) X 

100  

 Avaliação Prática 10% 
Observação Direta; Escala par: 0(NE) 1(EM) 2(EB) 3(EMB); (soma / max) X 

100  
   Nota: Os alunos com atestado médico serão avaliados através do domínio Cognitivo (80 %) e o domínio Sócio Afetivo (20%) 

CARACTERIZAÇÃO 
DOS RECURSOS 

TEMPORAIS 
Início e Término Início a 31 de outubro e término a 7 de Dezembro 

Número de Aulas 18 aulas de 45 minutos (proposta) 

MATERIAIS 
Instalações Campo 1; Pavilhão; Ginásio da escola; Exterior (caixa de areia) 

Material Didático Cones; coletes; testemunho; blocos de partida; sinalizadores 

HUMANOS 

Professor Professor Estagiário João Saraiva 

Outros Alunos - Responsáveis pela regulação das aprendizagens (estilo de ensino recíproco e auto-avaliação); 

Assistentes Operacionais Srª Irene e Srª Alexandrina  Responsáveis pelo controlo geral e apoio educativo 

DEFINIÇÃO DE 
OBJETIVOS 

DOMÍNIO 
SÓCIO-

AFETIVO 

A - O aluno coopera com os companheiros, aceitando e dando sugestões, de acordo com as exigências técnicas e regulamentares, que favoreçam a melhoria das suas ações, 
cumprindo as regras de segurança, bem como de preparação, arrumação e preservação do material. 

DOMÍNIO 
COGNITIVO 

A - Na perspetiva da qualidade de vida, da saúde e do bem-estar: (1) promover a aprendizagem de conhecimentos relativos aos processos de elevação e manutenção das 
capacidades físicas; (2) conhecer e interpretar fatores de saúde e risco associados à prática das atividades físicas e aplicar regras de higiene e de segurança. B - Analisar e 
interpretar a realização das atividades físicas selecionadas, aplicando os conhecimentos sobre técnica, organização e participação, ética desportiva, etc. C - Realizar e analisar, 
do atletismo, partida de blocos, técnica de corrida, corrida de estafetas e salto em comprimento, cumprindo corretamente as exigências elementares, técnicas e do regulamento 
como praticante. 

DOMÍNIO 
PSICOMOTOR 

A - Na perspetiva da qualidade de vida, da saúde e do bem-estar: (1) melhorar a aptidão física, elevando as capacidades físicas de modo harmonioso e adequado às 
necessidades de desenvolvimento do aluno. B - Em situação de exercício critério e em exercício competitivo- Corrida de Estafetas, realiza: 
1) partida de blocos-  acelera até à velocidade máxima partindo dos tacos. 
2)Técnica de corrida - Acelera até á velocidade máxima, realizando apoios ativos sobre a parte anterior do pé (extensão completa da perna de impulsão) e termina sem 
desaceleração nítida, com inclinação do tronco à frente nas duas ultimas passadas, numa prova de 40 a 60 metros. 
3) Corrida de estafetas - Recebe o testemunho em movimento, na zona de transmissão e entregando-o após o sinal sonoro, com segurança e sem acentuada desaceleração, 
numa corrida de estafetas 4 x 60 metros. 
4) Salto em comprimento - Com a técnica de voo na passada, com corrida de balanço de 8 a 12 passadas com impulsão na tábua de chamada, aumenta a cadência nas 
ultimas passadas para realizar uma impulsão eficaz, mantendo tronco "direito", puxa a perna de impulsão para junto da perna livre, na fase descendente do voou, tocando no 
solo com flexão do tronco à frente. 

 

AULA 
DATA OBJETIVOS ESPECÍFICOS FUNÇÃO DIDÁTICA ESPAÇO MATERIAL ESTRATÉGIAS 

Nº UD 

19 1 31/out 
Avaliação Diagnóstica: Partida de 

blocos; técnica de corrida; salto em 
comprimento 

Avaliação / Controlo Ginásio/Exterior Blocos de partida e sinalizadores Exercícios Critério/Questionamento 

20  21 2   3 02/nov 

Domínio da Partida de blocos Transmissão/Assimilação 

Pavilhão Blocos de partida e sinalizadores Exercícios Critério/Questionamento 

Domínio da Partida de blocos e 
domínio da técnica de corrida 

Transmissão/Assimilação 

22 4 07/nov 

Domínio da técnica da Partida de 
Blocos 

Consolidação 

Ginásio Blocos de partida e sinalizadores Exercícios Critério/Questionamento 

Domínio da técnica de corrida Assimilação 

23   24 5   6 09/nov Domínio da técnica de corrida Consolidação Pavilhão sinalizadores/coletes Exercícios Critério/Questionamento 

25 7 14/nov Domínio da corrida de estafetas 1ªTransmissão Ginásio sinalizadores/coletes/ testemunhos Exercícios Critério/Questionamento 

26   27 8   9 16/nov Domínio da corrida de estafetas Assimilação Pavilhão Testemunhos/coletes/sinalizadores Exercícios Critério/Questionamento 

28 10 21/nov Domínio da corrida de estafetas Assimilação/ Consolidação Ginásio Testemunhos/ coletes/sinalizadores Exercícios Critério/Questionamento 

29 30 11   12 23/nov Avaliação sumativa Avaliação/Controlo Pavilhão 
Testemunhos/ blocos de 

partida/coletes/sinalizadores 
Exercícios Critério/Questionamento 

31 13 28/nov Domínio do salto em comprimento 1ªTransmissão/Assimilação Exterior Caixa de Areia/ sinalizadores Exercícios Critério/Questionamento 
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Anexo II - Exemplo de um PA 

 

 

 

 

 

 ESTRATÉGIAS PARA A UNIDADE DIDÁTICA DE ATLETISMO 
 
Este ponto enuncia as estratégias aplicadas durante a lecionação da Unidade Didática, com o objetivo de aumentar o tempo de empenhamento motor/ aprendizagem 
dos alunos, garantir um clima motivacional positivo para assim garantir a concretização dos objetivos delineados. Assim sendo, ao longo das aulas foram utilizadas 
estratégias abaixo mencionadas: 

• Não realizar a chamada dos alunos, de modo a aumentar o tempo de empenhamento motor; 

• Os alunos devem estar colocados estrategicamente em forma de meia-lua, de frente para o professor e de costas para a porta de entrada, outras aulas e para o 
sol (aula exterior). Esta estratégia permite ao professor um maior controlo da classe e evita a desconcentração e comportamentos fora da tarefa por parte dos 
alunos; 

• Instruções essenciais, linguagem acessível e demonstração com alunos no local da sua realização de todas as tarefas; 

• Mencionar os critérios de êxito relativamente a um gesto sempre na instrução que precede a realização do exercício em vez de mencionar todos na introdução da 
aula (aulas com mais do que um objetivo específico); 

• Realização de várias formas de aquecimento, diversificação de tarefas/exercícios de forma a motivar e a estimular os alunos a superar as suas capacidades; 

• Inclusão dos alunos com menos aptidão nos grupos mais fortes; 

• Aplicação de vários níveis de complexidade de execução no mesmo exercício; 

• Promoção de um clima positivo na aula, transmitindo uma afetividade essencialmente positiva, elogiando, incentivando o esforço do aluno, Feedbacks 
essencialmente individuais. Referência constante aos critérios de êxito; 

• Alunos que não fazem aula ajudam na colocação do material e realizam a tarefa de árbitros. Realizam também um relatório da aula. 

• No fim de cada aula é realizado oralmente um questionamento à turma de modo a rever a aula. 

• Reforço positivo aos alunos NEE;  

• Em caso de não realizar a aula prática o aluno deve realizar um relatório modelo elaborado para a ocasião. 
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Anexo III - Exemplo da Gralha de Avaliação Final 
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Anexo IV - Ficha de Registo das Observações 
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Anexo V - Questionário do ET 

 

 

 
 
 

 

 

 


