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 Resumo 

     O presente relatório relata a Prática de Ensino Supervisionada, realizada durante o ano letivo 

2018/19, inserido no âmbito do 2.º Ciclo em Ensino da Educação Física nos Ensinos Básico e 

Secundário da Universidade Trás-os-Montes e Alto Douro, situada em Vila Real. Não se trata de 

um simples relato, mas de um relatório de feição dissertativa, visto que se procura aliar a teoria à 

prática profissional.    

     Entende-se como Estágio Pedagógico o fim de uma etapa e o começo de uma outra, que tem 

como objetivo consolidar uma formação que deve ser contínua e reflexiva na vida de um 

professor. Ao longo deste relatório pretendo transmitir um conjunto de experiências que me 

acompanharam ao longo deste ano letivo, como professor estagiário de Educação Física.  

     Este tem como objetivo apresentar de forma descritiva todos os parâmetros desenvolvidos, 

assim como analisar as atividades que foram realizadas. Encontra-se dividido em cinco partes: 

caraterização do meio; tarefas de ensino-supervisionado; tarefas de relação escola-meio; relação 

com a comunidade; e por último, reflexão crítica. Na primeira parte é caraterizada a escola, assim 

como as turmas onde foi realizado o estágio.   

     De seguida, é descrito todo o trabalho desenvolvido e é neste momento que refletimos sobre 

as estratégias, que foram bem ou mal utilizadas, e o que poderia ter sido diferente.        

     Posteriormente são apresentadas as tarefas de estágio escola-meio, onde descrevo o processo 

de realização do estudo de turma e os resultados obtidos, e ainda apresento todas as atividades 

desenvolvidas, como por exemplo o corta-mato, torneios de fim de período e desporto escolar. 

Na relação com a comunidade escolar é apresentada toda a dinâmica envolvida durante o estágio, 

os funcionários, o grupo de educação física da escola, o núcleo de estágio, a orientadora e os 

alunos. Para finalizar, apresento uma reflexão sobre o trabalho desenvolvido como professor 

estagiário, nomeadamente o que aprendi, o que poderia ter feito melhor e o que posso vir a 

melhorar num futuro próximo.  

     Em relação às minhas expetativas inicias, estas eram positivas, mas também sentia algum 

receio/ medo, uma vez que era a primeira vez que ia lecionar em situação real, com alunos mais 

novos que não têm a mesma forma de pensar de nós, nem têm tanta responsabilidade.    

     Com o decorrer do estágio, fui ganhando mais à vontade e assim, os receios foram 

desaparecendo com naturalidade.  

     A nossa intervenção ao longo deste ano foi crucial, pois permitiu adquirir conhecimentos, 

competências, estratégias, quer ao nível da planificação, da organização e da execução das 

atividades. Toda esta experiência foi inesquecível e muito enriquecedora, quer a nível profissional 

como a nível pessoal.  

Palavras-Chave: Estágio Pedagógico, Educação Física, Alunos, Aulas, Atividades, Desporto 

Escolar. 
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Abstract 

     This report reports the Supervised Teaching Practice, carried out during this school year, 

within the scope of the 2nd Cycle in Physical Education Teaching in the Basic and Secondary 

Teaching of the University Trás-os-Montes and Alto Douro, located in Vila Real. This is not a 

simple report, but a dissertative report, since it seeks to combine theory with professional practice. 

     Pedagogical Internship is understood as the end of one stage and the beginning of another, 

which aims to consolidate a formation that must be continuous and reflective in the life of a 

teacher. Throughout this report I intend to convey a set of experiences that accompanied me 

throughout this school year, as a trainee teacher of Physical Education. 

     This aims to present descriptively all the parameters developed, as well as analyze the activities 

that were performed. It is divided into five parts: characterization of the medium; supervised 

teaching tasks; middle school relationship tasks; relationship with the community; and lastly, 

critical reflection. In the first part is characterized the school, as well as the classes where the 

internship was held. 

     Then all the work is described and it is at this point that we reflect on the strategies, which 

were well or badly used, and what could have been different. 

     Subsequently, the school-internship tasks are presented, where I describe the process of 

conducting the class study and the results obtained, and also present all the activities developed, 

such as cross-country, end-of-period tournaments and school sports. . In relation to the school 

community, all the dynamics involved during the internship, the employees, the school physical 

education group, the internship nucleus, the advisor and the students are presented. Finally, I 

present a reflection on the work developed as a trainee teacher, namely what I learned, what could 

have done better and what I can improve in the near future. 

     Regarding my initial expectations, these were positive, but I also felt some fear / fear, as this 

was the first time I was going to teach in real situations, with younger students who do not have 

the same way of thinking about us, nor have so much responsibility. 

     As the internship progressed, I gained more at ease and so, the fears were disappearing 

naturally. 

     Our intervention throughout this year was crucial, as it allowed us to acquire knowledge, skills, 

strategies, both in terms of planning, organization and execution of activities. This whole 

experience was unforgettable and very enriching, both professionally and personally. 

Keywords: Pedagogical Internship, Physical Education, Students, Classes, Activities, School 

Sport. 
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Introdução    

  O presente documento, intitulado como Relatório da Prática de ensino Supervisionada, 

foi realizado com vista à obtenção do grau de mestre, no âmbito do Mestrado em Ensino 

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

e Alto Douro. 

     Este relatório pretende expor o trabalho efetuado ao longo do estágio, integrado no 2º 

Ciclo em Ensino de Educação Física, que se desenvolveu na Escola EB 2,3 Diogo Cão 

no ano letivo de 2018/2019, tendo como orientadora a Professora Paula Liberal e como 

Orientador Científico o Professor Paulo Alexandre Vicente dos Santos João.  

     De referir que o estágio pedagógico é o culminar de uma formação académica repleta 

de aquisições, quer a nível pessoal e profissional, marcando evidentemente a nossa 

formação e contribuindo para o nosso êxito futuro tornando-nos melhores profissionais e 

pessoas.  

     O estágio pedagógico, definido como o primeiro momento de confronto do professor 

estagiário com a realidade contextualizada, faz parte da primeira fase de iniciação ao 

exercício das funções de docentes (Almeida, 2009). O aluno transita de aluno para 

professor e depara-se com algumas dificuldades inesperadas, estar à frente de uma turma, 

captar a atenção dos alunos e motivá-los por vezes não é fácil, o que torna o trabalho do 

professor mais difícil. O comportamento e o empenho dos alunos por vezes não é o mais 

correto, é essa a realidade que o professor encontra nas escolas. 

     O estágio é, para o futuro dos professores estagiários, essencial pois permite a 

preparação para a prática da docência. Assim sendo, Silva (2017) entende que “o 

desenvolvimento profissional apresenta um caracter contínuo, isto é, os professores para 

se desenvolverem enquanto profissionais devem ir construindo e atualizando os seus 

conhecimentos” (p.2), uma vez que a sociedade está em constante mudança.  

     Através da Prática de Ensino Supervisionada, foi-nos possível ter a experiência da 

docência, permitindo-nos lecionar, mas acima de tudo adquirir experiências e 

conhecimentos que serão fundamentais para o resto da vida como profissional. 

      Durante o estágio assumi total responsabilidade de duas turmas, 8ºB e 8ºC, era o 

estagiário responsável por planificar todas as Unidades Didáticas, Planeamento anual, 

Planos de aula, avaliações e depois as intervenções pedagógicas. 
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1. Caracterização do meio 

     O conhecimento da escola que nos vai acolher é importante para perceber o modo 

como esta funciona, conhecer as regras e, ainda o mais importante para o professor, 

perceber as dinâmicas das turmas. 

     A Escola Diogo Cão é a sede do Agrupamento de Escolas Diogo Cão, constituído num 

total por 49 edifícios escolares e acolhe 2779 alunos. Este agrupamento além de acolher 

inúmeros alunos, abrange um vasto território, como as freguesias de: Torgueda, Adoufe, 

Borbela, Campeã, Lamas de Ôlo, Lordelo, Mondrões, Pena, Quintã, Parada de Cunhos, 

Vila Cova, Vila Marim, Vilarinho da Samardã e ainda as freguesias urbanas de Nossa 

Senhora da Conceição, S. Dinis e S. Pedro.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Este agrupamento engloba várias áreas de ensino, desde a Educação Pré-Escolar até 

ao Ensino do 2.º Ciclo do Ensino Básico. Tendo em conta este alargamento, verificou-se 

uma maior afluência de crianças da Educação Pré-Escolar e do 1.º CEB. 

     No âmbito da Educação Especial, o agrupamento Diogo Cão é referenciado com uma 

Unidade de Intervenção Precoce e da Baixa Visão, tendo uma elevada percentagem de 

alunos com necessidades especiais.  
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     A escola E.B 2, 3 Diogo Cão é constituída por um bloco central, onde estão localizados 

os serviços de administração escolar, a cantina, a biblioteca, a sala de professores, o bar 

e um espaço comum para os alunos estarem nos tempos livros. O ginásio, onde são 

efetuadas as aulas de Educação Física encontra-se num outro bloco próximo ao bloco 

central. Existem ainda quatro blocos de salas de aulas, num deles existe um laboratório 

de matemática, que está inserido no projeto “O combate ao insucesso à Matemática”. 

Num outro existe um laboratório de Física e Química, que está devidamente equipado. A 

escola tem ainda um bloco de salas para lecionar Educação Musical. Tem ainda um 

espaço próprio para crianças com Necessidades Educativas Especiais (NEE), equipado 

consoante as necessidades destes alunos. Por último, existe ainda um Pavilhão 

Gimnodesportivo, que é utilizado para a prática de modalidades desportivas, em espaço 

coberto. É de salientar que este pavilhão está fora da área escolar, mas tem um acesso 

direto.  

     Tendo conhecimento da escola e de como funciona o agrupamento, será mais fácil 

para o professor, pois está familiarizado com o que vai encontrar, adaptando-se às 

dificuldades encontradas durante o estágio. 

     No que diz respeito à oferta educativa, a escola encontra-se num grau bastante 

positivo, pois oferece aos seus alunos vários níveis de ensino desde o 2.º ao 3.º Ciclos, e 

ainda os CEF´s. As instalações, no seu geral, são bastante boas, dando todas as 

possibilidades aos seus alunos de progredirem na sua formação. 

 

1.1 Caracterização dos recursos 

     Em relação à caraterização dos recursos, no que diz respeito à disciplina de Educação 

Física, a escola E.B. 2,3 Diogo Cão dispõe de um pavilhão, três campos exteriores, um 

ginásio onde cabia apenas uma turma, uma caixa de areia e um enorme espaço envolvente 

da escola, onde era possível lecionar aulas. 

      Em todos os campos era possível colocar duas turmas ao mesmo tempo a trabalhar. 

Em dias chuvosos era mais complicado, visto que só havia um ginásio e um pavilhão 

desportivo, por isso nestes dias tínhamos de fazer uma adaptação para que todas as turmas 

pudessem ter aulas. Nos dias de sol, cada turma poderia usufruir de um campo ao ar livre 

ou coberto, o que torna mais positivo e motivador, tanto para o professor como os alunos. 
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      A escola tinha também um protocolo com as Piscinas Municipais de Vila Real para 

que as turmas pudessem ter aulas de natação nas suas instalações. 

      Em relação ao material disponível para lecionar as aulas de Educação Física, este era 

bastante abrangente, conseguia ter sempre uma bola para cada grupo de dois alunos e 

estava em bom estado, por isso nunca houve falta de material para as aulas e para aquilo 

que era planeado. 

 

1.2 Caracterização das turmas  

     Segundo Ramos, Félix e Perdigão (2016) as turmas de 2.º Ciclo do Ensino Básico são 

constituídas por um número mínimo de 24 e um máximo de 28 alunos. No entanto, como 

ambas as turmas tinham alunos com NEE, as turmas só podiam ter até 20 alunos. Neste 

caso prático, podemos verificar que ambas as turmas tinham um número abaixo do 

número mínimo, o que por um lado facilita o trabalho do professor e consequentemente 

a aprendizagem dos alunos.  

     Neste estágio a lecionação de aulas ocorreram em duas turmas, o 8ºC e o 8ºB. 

     A turma do 8ºC era constituída por 13 alunos, sendo 2 elementos do sexo feminino e 

11 do sexo masculino. Tinham uma idade compreendida entre 13 e 15 anos de idade.  Esta 

turma tem vários alunos com Necessidades Educativas Especiais (NEE), o que obriga a 

uma especial atenção no momento de planear e realizar as atividades das aulas. Os 

exercícios eram os mesmo, sendo que tinham um especial apoio na sua realização, uma 

vez que estas crianças não tinham limitações físicas, mas alguns problemas cognitivos. 

Era também uma turma um pouco problemática e conflituosa, por isso optei por fazer 

nesta turma, o estudo de turma, o que me permitiu preparar melhor as aulas e atividades, 

para que tudo corresse da melhor maneira possível. No geral, os alunos faziam sempre as 

aulas, excetuando os dias em que um ou outro não levava o material necessário.  

     Por outro lado, a turma 8ºB, era constituída por 12 alunos, sendo 1 elemento do sexo 

feminino e 11 do sexo masculino. Estes tinham uma idade compreendida entre 13 e 15 

anos de idade. 

     Esta turma também tinha vários alunos com Necessidades Educativas Especiais 

(NEE), mas todos sem limitações físicas. Todos os alunos também efetuavam as aulas de 

Educação Física com motivação. 
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     Eram duas turmas pequenas o que também facilitou o trabalho do professor. Assim, o 

professor consegue controlar melhor a turma, apesar de serem turmas conflituosas e 

pouco empenhadas, o ano correu bem. Um dos problemas encontrados em ambas as 

turmas, foi a falta de raparigas, pois assim existiria um equilíbrio maior e o professor 

poderia fazer grupos homogéneos, algo que nunca aconteceu porque não havia muitas 

meninas. 

     Tanto uma turma como outra tinham um número reduzido de alunos, algo que se torna 

fundamental para um melhor ensino-aprendizagem. Este fator é crucial para o professor, 

mas como comum nas turmas de hoje em dia.  

 

2. Tarefas ensino-aprendizagem 

     O ensino é um processo através do qual se pretende alcançar determinados objetivos 

pré-definidos, mobilizando-se, para o efeito, meios, estruturas e condições e organizando-

se estratégias e atividades de forma sequencial e combinatória (Aranha, 2005). 

     Por sua vez, a aprendizagem é onde se modifica e corrige um ou mais comportamentos, 

desta forma o processo ensino-aprendizagem caracteriza-se pela existência de uma 

relação pedagógica e influência recíproca. Define-se como sendo a interação que se 

estabelece entre o professor e os alunos, em que o professor assume a responsabilidade 

da direção, da sistematização, da estruturação dos conteúdos e das estratégias a ser usadas 

durante as aulas, enquanto aos alunos cabe a tarefa de se apropriar dos conteúdos de forma 

ativa e empenhada, sob a concretização de experiências de aprendizagens, que depois de 

vividas modificam diversos comportamentos. 

     De acordo com Santos (2001), o processo ensino-aprendizagem é composto por quatro 

elementos: aluno, conteúdo, escola e professor. Cada um exerce uma maior ou menor 

influência no processo, dependendo da forma pela qual se relacionam num determinado 

contexto. Analisando cada um desses quatro elementos, pode-se identificar as principais 

variáveis de influência do: 

     Aluno: capacidade (inteligência, velocidade de aprendizagem); experiência anterior 

(conhecimentos prévios); disposição e boa vontade; interesse; estrutura socioeconómica; 

saúde. 
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     Conteúdo: adequação às dimensões do aluno; significado/valor; aplicabilidade 

prática. 

     Escola: sistema de crenças dos dirigentes; entendimento da essência do processo 

educacional; liderança. 

     Professor: dimensão do relacionamento (relação professor-aluno); dimensão 

cognitiva (aspetos intelectuais e técnico-didáticos); atitude do educador; capacidade 

inovadora; comprometimento com o processo de ensino-aprendizagem. 

     O entendimento desses quatro elementos e das diferentes interações entre eles é que 

deve ser o foco nas instituições de nível superior. Por isso, é importante que os professores 

e os alunos trabalhem em conjunto, para que o ensino e a aprendizagem tenham sucesso 

e assim todos possam progredir em simultâneo. 

 

2.1 Planeamento anual 

     O processo de planeamento permite orientar o processo de ensino de forma a 

possibilitar a potencialização de aprendizagens significativas aos alunos a que se destina 

(Matos, 2010). 

     Desta forma, o departamento de Educação Física realizou no início do ano uma 

planificação anual, para todos os anos do 3.º Ciclo. Após definidas as modalidades, os 

espaços a serem utilizados, as atividades da escola, as interrupções letivas e o desporto 

escolar, o professor realizou o seu plano anual onde estava descrito quantas aulas iam ter 

cada unidade didática. Este plano pode sofrer algumas alterações, ou seja, o professor 

deve encarar este como um guia para se orientar. Com isto, não quer dizer que se tenha 

de levar à risca tudo o que foi planeado, as adaptações são sempre necessárias e devemos 

estar preparados para isso. 

     Além da lecionação escolar dita normal, existem ainda as Atividades Extra- 

Curriculares, designadas por AEC´s. Estas atividades são praticadas ao final do dia, após 

o término do horário escolar e são direcionadas para o 1.º CEB. Este agrupamento 

possibilita estas atividades em inúmeras escolas, onde leciona além de muitas outras a 

Atividade Física. Para os professores, principalmente para os iniciantes, as AEC´s são 

uma mais valia, porque começam desde cedo a estabelecer contacto, a criar estratégias e 

a ganhar experiência para um futuro próximo.  
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2.2 Unidades didáticas 

     A elaboração das Unidades Didáticas antes de lecionar as aulas é fundamental para 

que o trabalho do professor seja orientado e estruturado. Esta deve ter sempre em conta 

todos os conteúdos e os objetivos gerais que constam no programa de Educação Física, 

em função do ano de escolaridade dos alunos. 

     Sem estes objetivos definidos antes de iniciar a Unidade Didática não conseguimos 

avaliar, orientar, controlar e definir estratégias. Os objetivos permitem tomar decisões, 

definir estratégias e comportamentos (Aranha, 2004). 

     Segundo Silva (2017), para a elaboração de cada UD é necessário que esteja presente 

a caraterização dos recursos, caraterização da turma, critérios de avaliação para os alunos, 

definição de objetivos de cada domínio, sequência de conteúdos a serem trabalhados, 

seleção de estratégias que considerei mais corretas para serem utilizadas e por fim, o 

objetivo que promove o desenvolvimento de conhecimentos e competências dos alunos. 

Portanto, a elaboração desta deve ser coerente e contínua, para permitir ter uma estrutura 

lógica. 

     Refletindo sobre a prática, durante o ano letivo lecionei seis Unidades Didáticas 

diferentes: atletismo, badminton, futebol, ginástica, natação e orientação. No primeiro 

período só foram lecionados atletismo e voleibol. A unidade didática de voleibol foi 

lecionada pela professora orientadora. Durante o segundo período foram abordadas as 

modalidades de natação, futebol e orientação, pois era o período mais longo, logo deu 

para lecionar mais modalidades. Por fim, no terceiro período abordamos badminton e 

ginástica. 

     Na primeira modalidade, atletismo, foi onde senti mais dificuldades, por ser a primeira 

vez que estava à frente de uma turma e por ter a responsabilidade de lhes transmitir todos 

os meus conhecimentos da melhor maneira possível. Outra das razões foi devido às 

próprias turmas, porque eram muito conflituosas e pouco empenhadas. Demostraram, 

desde o início, pouco interesse pela modalidade que ia ser abordada. Por esta razão 

tornou-se complicado manter os alunos motivados e empenhados durante as aulas, o que 

dificultou mais o trabalho do professor.  

     No segundo período correu tudo muito melhor, eram modalidades em que eu me sentia 

mais a vontade: natação, futebol e orientação. Como já tinha alguma experiência a 
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lecionar estas modalidades, a tarefa foi mais fácil e os alunos também estavam motivados, 

por isso foi bastante satisfatório e motivador. 

     No último período as modalidades, badminton e ginástica também correram bem, os 

alunos gostavam das modalidades e estavam empenhados. Portanto tive facilidade em 

ensinar e também havia boas condições para o efeito. 

     Em todas as unidades didáticas, a primeira aula foi reservada para a avaliação 

diagnóstica, permitindo avaliar o conhecimento de cada aluno. A última ou as duas 

últimas aulas foram reservadas para a avaliação sumativa. Nesta avaliação eram avaliados 

os mesmos conteúdos que na avaliação diagnóstica, o que permitia ver se os alunos 

tinham progredido ou não durante a unidade didática. 

. 

2.3 Planos de aula 

     Catão (2011) refere que o Plano de Aula é um documento onde está sintetizado os 

conhecimentos, as atividades e os procedimentos a realizar num determinado período, 

tendo em conta os objetivos que se pretende alcançar com os alunos. 

     Os Planos de Aula foram organizados em três partes diferentes: na primeira parte está 

contida a unidade didática, número de aula, data, hora, tempo de duração da aula, número 

de alunos, local, professor, material que irá ser preciso para o decorrer da aula, objetivo 

específico da aula, os conteúdos que iam ser abordados, e por fim a função didática.  

     Na segunda parte estavam descritos o aquecimento e os objetivos operacionais. Cada 

objetivo operacional tem a ação que diz o que vai ser feito no exercício, o contexto que 

indica se o exercício é feito em grupo ou individualmente, e os critérios de êxito que é o 

que os alunos tinham de atingir para ter sucesso no exercício. 

     Na última parte é onde está explícito o tempo usado em cada objetivo operacional, 

instrução e orientação. Nesta parte é onde está elaborado a descrição e as estratégias de 

cada exercício, é o local onde o professor explica detalhadamente o que pretende para o 

exercício, e por fim, encontram-se os esquemas onde o professor ilustra o exercício. 

     No fim de cada plano de aula e de cada aula estão os balanços de aula, onde o professor 

fazia uma breve reflexão de cada uma: o que correu bem e mal, o que devia ter sido feito, 
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o que fez bem e o que deve melhorar. Por último, fazia a sua autoavaliação. Com esta 

análise o professor podia evoluir e adaptar-se melhor às diferentes situações encontradas. 

     No geral, a minha experiência das aulas iniciais foi positiva, sendo que no início estava 

receoso com aquilo que iria encontrar. Com o tempo comecei a sentir-me mais 

confortável e as aulas começaram a correr conforme desejado. Refletindo sobre os 

balanços que fui fazendo, em alguns percebi que tinha de adotar uma nova estratégia e 

portanto, foram alterados. 

 

2.4 Intervenção Pedagógica 

     O professor é responsável por planear, organizar e controlar todo o processo de ensino-

aprendizagem dos alunos. A intervenção pedagógica é um fator muito importante para 

um ensino melhor e mais eficaz, e para que isso aconteça é necessário que o professor se 

empenhe bastante neste aspeto. 

      A professora orientadora começou por dar a primeira Unidade Didática, Voleibol, 

assim consegui ter uma noção de como havia de agir com os alunos e quais as estratégias 

mais eficazes, para além disso deu também para conhecer melhor os alunos, a nível 

pessoal e técnico. 

     Nas primeiras instruções eram sempre relembrados para arrumar os objetos de valor e 

de sua segurança. De seguida, o professor perguntava aos alunos o que tinha sido 

abordado na aula anterior, permitindo relembrar o que tinham trabalhado na aula anterior. 

Após esta discussão, o professor dizia qual era o objetivo da aula e como esta ia ser 

constituída. Esta informação era sempre dada de uma forma rápida e precisa, tirando 

algumas exceções em que os alunos não o permitiam fazer. 

     Nas instruções o professor optava por organizar os alunos primeiro e só depois 

explicava o que era pretendido para o exercício, visto que os alunos perdiam menos tempo 

na organização e ganhavam mais tempo de atividade motora. O professor mencionava 

várias vezes os critérios de êxito durante a instrução. A exemplificação era sempre feita, 

ou pelo professor ou por um aluno. Na parte final da instrução, o professor alertava 

sempre para as questões de segurança. 

     Na realização dos exercícios o professor colocava-se sempre numa posição em que 

pudesse ver todos os alunos da turma, para os controlar melhor e corrigir quando algum 
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aluno não tivesse a fazer o que era pretendido. Eram feitas paragens para dar feedbacks 

e/ou o professor dirigia-se, em particular, ao aluno para o corrigir.  

     Na instrução final, o professor fazia um balanço final, apontando o que correu bem, o 

que podia ter corrido melhor e se os alunos tinham atingido o objetivo proposto para a 

aula. O questionamento era feito nesta fase com os alunos a referirem alguns critérios de 

êxito feitos na aula. Para finalizar, o professor faz a extensão dos conteúdos para a 

próxima aula. 

     Para finalizar este ponto, terei de salientar que o facto de ser professor de natação me 

ajudou bastante, possibilitou uma maior experiência no que respeita a lidar com as 

crianças, assim como na criação de exercícios e nas estratégias a utilizar.  

 

2.5 Avaliação 

     Relativamente à avaliação, em qualquer das modalidades os alunos eram avaliados 

nos domínios socio-afetivo (saber estar), domínio cognitivo (saber como se faz) e no 

domínio psicomotor (saber fazer), na parte prática complementa três fases distintas: 

diagnostica, formativa e sumativa. 

     Avaliação Diagnóstica- Antes de ser dado início ao processo, deve ser feita a avaliação 

diagnóstica. Permite identificar o nível dos alunos para depois adaptarmos as aulas, os 

exercícios e as estratégias às dificuldades dos alunos. 

     Avaliação Formativa- É uma avaliação feita durante toda a unidade didática, isto 

permite que o professor receba indicações sobre a forma de combater algumas 

dificuldades evidenciadas. 

     Avaliação Sumativa– ou avaliação final, permite fazer um balanço geral do sucesso e 

do insucesso, dando origem à nota final. 

  

2.6 Prática de Ensino Supervisionada 

     A Prática de Ensino Supervisionada tem como finalidade orientar os estagiários no seu 

desenvolvimento e no seu desempenho como futuros docentes, mobilizando 

conhecimentos adquiridos na formação inicial, dominando métodos e técnicas que 
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proporcionem uma aprendizagem significativa. Para além disso, deve promover um 

profissionalismo docente, no que diz respeito à questão ética e deontológica, e por fim, 

capacitar o estagiário para a atividade profissional docente (Decreto-Lei n.º 79/2014, Art.º 

3).  

     Com isto, a prática de ensino supervisionada tem um papel fundamental na formação 

de qualquer professor, pois permitem ganhar experiência e, 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). 

     Comporta três momentos: observação, cooperação e responsabilização. O primeiro 

momento, observação, é aquele em que se observa o grupo com muita atenção, assim 

como a dinâmica do professor com o grupo, verifica-se os conhecimentos que os alunos 

já adquiriram e é o momento ideal para conhecer os alunos. Como nos diz Rodrigues e 

outros (2016), consiste na fase de preparação, na qual os estagiários observam o professor, 

a forma como este atua no espaço, no tempo e com os alunos.  

     No momento de cooperação, para além de observar o grupo, permite também focar na 

organização e gestão do tempo, dos espaços, dos materiais utilizados e na colaboração na 

realização das atividades que o professor cooperante pretenda pôr em prática (Alves, 

2013). 

     Por fim, no momento de responsabilização coloca-se em prática a parte teórica 

aprendida ao longo do curso, assumindo por completo o grupo, tendo a obrigação de 

elaborar as planificações (Alves, 2013). 

     Durante a PES, realizamos apenas dois dos momentos: a observação e a 

responsabilização. No que diz respeito à observação foram efetuadas 20 à professora 

orientadora, e ao meu colega João Abel efetuei 90 observações durante todo o ano. 

Portanto durante todo o estágio foram feitas 110 observações. Relativamente à 

responsabilização, foram dadas 90 tempos, visto que estes estavam intercalados com as 

observações que fazia ao meu colega João, ou seja, ora eu dava uma aula 

(responsabilização) e quando a vez do meu colega dar a aula, eu ficava a observar 

(observação). 

     A realidade a que estava habituado era completamente diferente daquela que me 

avizinhava. As aulas que estava habituado a lecionar na UTAD eram de 10/15 minutos, 
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com colegas da minha idade e que estavam lá com um objetivo comum. Eles colaboravam 

durante as aulas e até ajudavam se fosse preciso. Contrariamente, isto não acontecia na 

escola, eram miúdos em crescimento, não tinham grande interesse nem pelas aulas nem 

pela escola e não tinham um bom comportamento. Encontrei, desde logo, uma grande 

dificuldade: “Como é que eu enquanto professor estagiário ia preparar uma aula de 90 

minutos para alunos pouco empenhados?”. Por isso a observação à orientadora foi muito 

importante, assim consegui perceber como me preparar para tal, à medida que comecei a 

lecionar e arranjar estratégias, este problema foi ultrapassado com a experiência que fui 

ganhando ao longo do tempo. 

      Como já mencionadas as turmas eram um pouco irrequietas e pouco empenhadas, por 

isso tentei sempre arranjar exercícios dinâmicos e atrativos, com pouco tempo de espera 

e considero ter mantido uma boa relação com a turma. Por vezes os exercícios não 

funcionavam. Eu considerava que eram adequados para a turma, mas depois na prática 

não resultavam e os alunos não assimilavam o que era pretendido. Muitas das vezes isto 

pode acontecer, por isso, não podemos ficar presos aquela ideia, mas sim encontrar novas 

estratégias ou criar outras dinâmicas para melhorar. 

     As observações que foram feitas à professora orientadora foram muito importantes, 

visto que nós não estávamos habituados a esta nova realidade e, por isso foi muito 

importante observar as suas aulas, ver as estratégias utilizadas para depois podermos 

aplicar da melhor maneira. Foi relevante também para conhecer melhor os alunos, ver o 

nível da turma e analisar comportamentos.       

     Para quem observa torna-se enriquecedor, pois assim é possível ver os próprios erros 

nos erros do nosso colega, o que facilita uma correção posterior, e possibilita compreender 

que a estratégia que o nosso colega está a utilizar é eficaz, e que nunca tínhamos chegado 

até ela.  

     No final de cada aula, quer seja de observação quer de responsabilização, era feito um 

balanço sobre como correu a aula. Nesta apresentamos os pontos fortes e os pontos menos 

positivos, assim como referíamos o comportamento da turma e refletíamos sobre o que 

poderia ter sido feito de forma diferente, desde estratégias à gestão. Todas as sugestões 

que eram dadas, quer pela professora cooperante quer pelo colega, eram aceites de bom 

agrado, o que permitia refletir sobre elas e aplicar posteriormente.  
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3. Tarefas de Estágio de Relação Escola-Meio 

     Para além de uma boa relação com a turma também é necessário manter e ter boas 

relações com a comunidade escolar. É fundamental mostrar-se disponível para ajudar no 

que for necessário e também ser proativo e autónomo na tomada de decisões, auxiliar os 

professores e a professora orientadora nas atividades propostas irá ajudar o professor 

estagiário na sua progressão, para assim ganhar outro tipo de conhecimentos e aprende 

com eles. 

     Neste sentido é crucial que crie uma boa relação com as suas turmas, caso contrário 

não irá ter uma intervenção pedagógica adequada, porque os alunos não o irão permitir. 

Portanto o professor estagiário deve realizar de imediato o estudo de turma, para conhecer 

o tipo turma com quem irá trabalhar assim como ter conhecimento sobre todas as 

caraterísticas individuais de cada aluno. Esta questão é muito importante, pois assim o 

professor fica a conhecer as motivações e os interesses de cada aluno e irá/ou não 

compreender as atitudes de cada um.  

 

3.1 Estudo de Turma 

     Neste seguimento, o estudo de turma é uma mais valia para os professores, uma vez 

que não existe qualquer conhecimento sobre a turma, e desta forma é possível que o 

professor conheça as características da turma.  

     Este foi elaborado através de um questionário individual onde foram obtidas respostas 

diferenciadas, tendo sido possível analisar cada resposta e associar ao aluno em questão. 

Este método é importante uma vez que todos os alunos são diferentes, com isto foi 

possível compreender melhor os resultados, interpretações, comportamentos e atitudes 

por eles feitas. 

     Como professor, tenho o dever de conhecer os meus alunos, para que deste modo 

adeque os planos aos alunos que possui, dando deste modo possibilidade de ensinar 

melhor e mais eficaz. 

    O estudo de turma foi realizado na turma 8.º C, que era composta por 13 alunos em que 

só dois deles eram do sexo feminino. Estes tinham idades compreendidas entre os 13 e os 

15 anos. Alguns tinham necessidades educativas especiais, mas responderam de igual 

forma ao questionário. 
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     Eram alunos que não viviam na cidade de Vila Real por isso tinham de se deslocar de 

autocarro para a escola, muitos estavam entre 20 a 25 minutos de distância da escola. 

Normalmente, deslocavam-se de autocarro, o que quer dizer que se levantavam muito 

cedo, visto que as aulas começavam as 08:15H. A primeira aula que eles tinham era logo 

Educação Física, por este motivo tinha de ter alguma atenção com estes alunos e não ser 

muito exigente logo no início da aula. É de realçar que apenas um aluno desta turma 

morava mesmo na cidade de Vila Real. 

     Outro aspeto fundamental foi perceber o nível de atividade física da turma, a conclusão 

tirada foi que apenas dois alunos praticavam algo: um fazia ginásio e outro praticava 

futebol. Isto indica que era uma turma sedentária e com pouca prática de exercício físico. 

Neste estudo foi possível também compreender que os tempos livres eram passados no 

computador ou a ver televisão. Os alunos não indicaram qualquer problema de saúde ou 

limitação física e não tomavam medicação regularmente, por isso nada os impossibilitava 

de fazer as aulas de Educação Física.  

     A maior parte dos alunos respondeu no questionário que se deitava entre as 22 horas 

e as 23 horas, isto significa que todos os alunos dormiam no mínimo 8 horas, o que é o 

indicado. Apenas um aluno respondeu que se deitava depois da meia noite.  

     Outro aspeto que foi dada muita importância foi a constituição do agregado familiar. 

Segundo as respostas dadas pelos alunos, mais de metade vive com os pais e tem irmãos. 

Os restantes vivem com os avós ou tios e outros só vivem com a mãe.  

     Só um aluno respondeu que tinha pouco interesse pela disciplina, os restantes 

responderam que tinham muito e algum interesse por Educação Física. As modalidades 

preferidas são natação, futebol e o andebol e as menos preferidas são atletismo, daí as 

minhas dificuldades a lecionar esta modalidade, a dança e o voleibol. 

     O questionário sociométrico permitiu-me perceber quais são as preferências dos 

alunos para trabalhar, e com quem se dão melhor, este especto facilitou muito o meu 

trabalho, permitindo formar grupos com quem os alunos se sentiam bem para trabalhar. 

Permitiu, fundamentalmente, compreender algumas atitudes e alterar algumas estratégias 

que não estavam a funcionar com determinado aluno.  

     No geral, concluo que o Estudo de Turma contribuiu para uma melhor otimização do 

processo ensino-aprendizagem e para um bom funcionamento das aulas.  
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3.2 Corta-Mato Escolar 

     A atividade decorreu no dia 31 de outubro de 2018, durante toda a manhã toda e 

realizou-se na Fraga da Almotelia, instalações do regimento de infantaria 13. 

     Foi uma atividade bastante interessante, pois deu para perceber como esta se 

desenvolvia e como estava organizada. Não se verificaram quaisquer incidentes por isso 

correu muito bem, os alunos gostaram e aderiram bastante. Foi uma atividade bastante 

positiva que promoveu a atividade física.  

     A função dos professores estagiários na atividade passou por auxiliar os professores 

responsáveis, a orientar os alunos para as suas respetivas provas, quando estes saiam da 

prova, nós (estagiários) e os professores encaminhávamos os alunos para um ponto de 

encontro que foi combinado no início da prova. Depois foi dado um lanche a cada aluno. 

Todo este processo era repetido até todos os alunos envolvidos realizarem a prova, no fim 

de tudo fomos novamente para a escola. 

     Foi uma atividade muito importante e divertida, assim conseguimos perceber o 

funcionamento do corta-mato escolar e da importância que este tem para a dinamização 

da atividade física e do desporto escolar. Muitos alunos depois desta atividade podiam 

começar a ganhar outro gosto pela prática da atividade física e assim procurar as várias 

modalidades do desporto escolar ou até clubes fora da escola, por isso penso que o 

desporto escolar é uma peça fundamental nas escolas. Além disso é importante também 

para que os alunos percebam que ganhar não é tudo, o mais importante é participar e 

colocar em prática o termo fair-play, que nesta idade muitos dizem que tem. Enquanto 

estagiário senti que esta atividade deve continuar a existir, quer nesta quer noutras escolas, 

pois está visto que se torna bastante dinâmica e interessante.  

 

3.3 Torneios de Final de Período 

      No final de cada período, a escola organiza um torneio final. No final do primeiro 

período realizou-se o torneio de voleibol, no segundo período foi basquetebol e no último 

período foi o torneio de futsal. 

     Nestes torneios os estagiários tiveram uma participação bastante ativa na organização 

destes, fomos nós que fizemos os cartazes e os afixamos pela escola, fizemos os quadros 
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competitivos e nos dias do torneio eramos nós, e com ajuda de outros professores, que 

arbitrávamos e orientávamos os jogos.  

     Eram torneios bastante interessantes para promover a prática de exercício físico, os 

alunos gostavam imenso e estavam sempre entusiasmados e ansiosos pelo dia do torneio, 

tudo correu bem e não tivemos qualquer contratempo. Os alunos colaboraram totalmente, 

apesar de os jogos serem bastante competitivos e todos quererem ganhar, nunca houve 

nenhum problema entre os alunos, todos os alunos se respeitaram havendo bastante fair-

play entre eles. Houve sempre um bom ambiente entre todos os intervenientes. 

     Retirei uma boa experiência destes torneios, estive sempre dentro de todo o processo 

por isso deu para perceber como este se desenvolvia e como era organizado.  

 

3.4 Desporto Escolar 

     Logo no início do ano letivo foi-nos transmitido pela professora orientadora que os 

estagiários iam ter uma participação ativa no desporto escolar, isto queria dizer que os 

estagiários iam estar presentes nos treinos e posteriormente nos encontros para jogar. A 

modalidade que nos foi destinada foi o voleibol feminino. 

     Desde logo ficou decidido que nos primeiros treinos os estagiários iam observar a 

dinâmica usada nesta atividade, depois mais tarde os estagiários assumiram o controlo 

dos treinos e assim foi até ao final dos encontros planeados pelo desporto escolar. Os 

treinos eram desenvolvidos conforme as alunas que apareciam. Este fator era muito 

importante pois algumas alunas tinham aulas nas horas dos treinos, por isso não podiam 

estar presentes. 

     Os treinos começavam sempre com um aquecimento, com corrida ou um jogo lúdico, 

depois faziam grupos de 2 ou 3 e faziam passe de dedos, manchete, serviço por cima e 

serviço por baixo. Na parte final fazíamos sempre um jogo em que os professores também 

participavam, e com isto tornava-se mais motivador para as alunas. 

     Em média tínhamos sempre entre 6 a 8 meninas, porque ao mesmo tempo do desporto 

escolar haviam outras atividades ou aulas e isto fazia com que não houvessem muitas 

alunas nos treinos.  
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     Estas alunas tinham alturas diferentes, algumas eram baixas e outras tinham a altura 

normal para a sua idade. Estas alunas estavam em níveis diferentes, algumas delas 

jogavam em clubes de vila real e outras estavam a experimentar pela primeira vez o 

voleibol. 

     Uma experiência que queria ter tido mais vezes era a participação nos encontros entre 

escolas, apenas consegui participar num que foi na escola Morgado Mateus. Os restantes 

não pude estar presente, pois estava a trabalhar e não era possível, visto que estes 

aconteciam sempre ao sábado de manhã. 

     No entanto, acho que foi uma participação bastante positiva da parte dos estagiários, 

estavam sempre dispostos a ajudar e a colaborar, foi uma boa experiência e foi crucial 

para perceber em que moldes funciona o desporto escolar.  

 

4. Relação com a comunidade 

     A relação com a comunidade sem dúvida que tem um papel fundamental na formação 

de professores. Sem esta é impossível a nossa formação e a nossa aprendizagem, por isso, 

para mim este aspeto foi muito importante e fundamental durante todo o estágio. 

     Todos os intervenientes foram importantes, os funcionários sempre dispostos a ajudar 

em tudo o que era preciso. O grupo de educação física sempre nos apoiou durante o ano, 

cedendo muitas vezes os espaços e material que nós precisávamos, estavam sempre 

dispostos a ajudar e a perguntavam muitas vezes se precisávamos de alguma coisa. Os 

orientadores que sempre tiveram disponibilidade e tempo para nos ajudar e nos orientar 

da melhor maneira possível, dando os melhores concelhos e dicas, mas fundamentalmente 

relatando a sua experiência. Por último os alunos que foram fundamentais para a nossa 

formação enquanto professores, com eles foi possível aprender e pôr em prática tudo 

aquilo que aprendi durante a minha formação. 

 

4.1. Funcionários 

     Sem os funcionários a escola não funciona por isso os funcionários tem um papel 

fundamental no bom funcionamento de todo o processo. Durante o estágio, foi possível 

estabelecer um bom relacionamento com os funcionários, estes tiveram sempre dispostos 
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a ajudar no que era preciso, foram sempre prestáveis mostrando sempre boa disposição. 

Eram pessoas bastante simpática e com elas também conseguimos aprender muita coisa. 

As conversas que tínhamos durante os intervalos e no final das aulas, e ver a maneira 

como eles lidavam com os alunos também foi importante para o nosso crescimento. 

     Os estagiários lidavam diariamente com três funcionários, sendo estes os que estavam 

no pavilhão e no ginásio, dois deles estavam sempre no ginásio onde estava a maior parte 

do material usado nas nossas aulas, o outro estava sempre no pavilhão. A função destes 

funcionários para além de auxiliar o professor, era manter todo o espaço de aulas em boas 

condições, e guardar o material em segurança. 

      

4.2. Grupo de Educação Física 

      O convívio com os outros professores de educação física tornou-se muito interessante, 

pois permitiu aprender com quem já tem mais experiência. Tiveram sempre disponíveis 

para nos ajudar naquilo que foi preciso. Durante o estágio todos os professores nos 

ajudaram, cedendo os melhores espaços e o material necessário para as aulas e até nos 

deram dicas e estratégias a usar em determinados momentos.  

     Tivemos também muitos momentos lúdicos e de diversão, todos os professores tinham 

uma boa relação por isso quando estávamos todos juntos era bastante engraçado. Nas 

reuniões de grupo em que participamos, havia sempre muita boa disposição, e este bom 

ambiente, na minha opinião, é muito favorável, pois assim torna-se mais fácil trabalhar e 

as coisas correm da melhor maneira.  

     Durante o ano o grupo de educação física foi muito flexível, alegre e com bom sentido 

de humor, e tudo isto tornou a nossa tarefa mais fácil. 

 

4.3. Orientadores 

     Durante esta caminhada sem dúvida que os orientadores foram essenciais, pois sem 

eles tudo isto não seria possível. Foram eles que nos ajudaram e nos deram as melhores 

estratégias e conselhos para que o nosso sucesso fosse o melhor possível. 

     A relação com os orientadores foi sempre a melhor, foram pessoas que tiveram sempre 

disponíveis acompanhando de perto o nosso trabalho e o nosso desenvolvimento. Durante 
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todo o ano conseguiram passar a sua experiência para nós, através das conversas que 

tínhamos e do acompanhamento diário, dos conselhos que nos davam e dos tipos de 

exercícios que sugeriam. 

     Estes foram sem dúvida um grande pilar nesta fase crucial da nossa formação, que é o 

estágio e só temos a agradecer por tudo isso. 

 

4.4. Alunos 

     Ao longo do ano deparei-me com turmas bastante parecidas. As duas eram um pouco 

desinteressadas, não eram alunos fáceis de motivar para as aulas por isso tinha sempre de 

arranjar exercícios e estratégias para os motivar durante as aulas. 

     Durante o ano houve momentos bons e outros menos bons, eram alunos que se 

distraiam muito facilmente, e por vezes não tinham um comportamento adequando para 

o bom funcionamento da aula. Tinham um mau comportamento, mas eram bons miúdos, 

por isso, consegui ter uma boa relação com todos os alunos, o que facilitou a minha tarefa. 

Houve momentos em que não foi fácil controlar os alunos e motivá-los para a tarefa, estas 

dificuldades foram mais evidentes no 1º Período, durante a 1ª Unidade Didática que era 

atletismo, foi o momento mais difícil que senti durante o estágio. Era a primeira vez que 

estava a lecionar em frente a uma turma, e era uma modalidade que os alunos não 

gostavam e achavam aborrecida, mas, com o decorrer do tempo consegui ultrapassar estas 

dificuldades e partir daí, foi tudo muito mais fácil. 

      Todos estes alunos foram fundamentais pois permitiram adquirir experiência e 

conhecimentos enquanto professor, foi através deles que consegui evoluir e crescer 

enquanto pessoa e profissional.    

 

5. Reflexão Critica 

     O estágio é a fase final do nosso percurso académico e acaba por ser a fase principal, 

é a compilação de tudo o que foi abordado durante estes cinco anos. É nele que tornamos 

cada situação aprendida numa situação real. É um período de muita descoberta e de muita 

reflexão. 
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     Durante o estágio foi-nos permitido adequar conhecimentos científicos relativos ao 

processo ensino-aprendizagem bem como adequar as estratégias e os conhecimentos ao 

nosso público alvo, os alunos. 

     É principalmente nesta questão dos alunos que o trabalho do professor se reflete e se 

aprimora. É o professor que se molda aos alunos e não o contrário como pode inicialmente 

parecer. Cada turma é uma turma, cada aluno é um aluno, e o professor, perante as 

dificuldades que encontra tem de ter a capacidade de se adaptar a cada um deles. O 

objetivo do professor passa por potenciar o processo ensino-aprendizagem e isto 

consegue-se com o nosso potencial, mas primordialmente com o conquistar da turma e 

com o facto de conseguir cativar os alunos.  

     Relativamente às minhas espectativas inicias, estas eram bastantes e positivas e outras 

menos positivas. As menos positivas seriam a primeira vez que ia lecionar em situação 

real, com alunos mais novos e que não tem a nossa idade, não têm o mesmo sentido de 

responsabilidade nem percebem a situação de avaliação em que nos apresentamos durante 

todo o ano. Com o decorrer do tempo e do ano, fomos ganhando outra a vontade e 

experiência e tudo estes receios foram desaparecendo com naturalidade. Por outro lado, 

sentia uma grade satisfação por estar a terminar finalmente esta etapa de cinco anos, era 

uma situação muito desejada e esperada ansiosamente, é o ponto onde pomos em prática 

todo o conhecimento adquirido e que nos foi transmitido nos quatro anos anteriores. 

     No entanto, após o primeiro contacto com a professora orientadora senti que ia correr 

tudo bem, desde logo fomos ajudados e orientados o que tornou as coisas mais fáceis, a 

orientadora foi sempre muito acessível, ajudando sempre que era possível e dando os 

melhores concelhos. 

     De evidenciar que as condições eram muito favoráveis no que diz respeito as 

instalações desportivas. Existia um ginásio onde podia estar uma turma ou até duas, mas 

não tinha muito espaço para isso, depois tínhamos o pavilhão onde podíamos partilhar o 

campo com outra turma, ou até três em dias chuvosos, para além destes espaços cobertos 

existiam ainda três campos exteriores, por isso nunca houve falta de espaços para 

podermos dar as nossas aulas. Para além destes espaços, podíamos contar com as piscinas 

municipais mesmo ao lado da escola, por isso nunca perdíamos muito tempo nas 

deslocações. 
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     Relativamente aos tempos das aulas, este também foi uma novidade, na Universidade 

as aulas variavam entre os 10 a 20 minutos cada, na escola esta realidade não existia, as 

aulas eram de 45 ou 90 minutos. Nas primeiras aulas era um pouco confuso pois não 

estávamos habituados a preparar as aulas para estes tempos, e não estávamos habituados 

a fazer a gestão de tempo de aula de 90 minutos. Durante a nossa formação nunca tivemos 

tanto tempo a liderar uma turma. Com o decorrer das aulas este problema deixou de 

existir, tornando-se uma situação normal, pois esta é que é a realidade. 

     As turmas que me foram atribuídas eram as duas do mesmo ciclo, eram do 8ºano, as 

turmas que a professora tinha eram todas do mesmo ciclo por isso não pude lecionar em 

ciclos diferentes, vivenciando outras realidades e outros alunos mais novos ou até mais 

velhos.  

     As aulas passaram sempre por ser de desportos individuais ou de desportos coletivos, 

eu tinha à vontade nas duas, preferia sempre as aulas de desportos coletivos, as aulas eram 

sempre mais motivantes para os alunos e para mim também acabava por ser. A minha 

primeira experiência na escola enquanto professor foi com o desporto individual, sendo 

este atletismo, confesso que me custou bastante dar esta modalidade, tive bastantes 

problemas para motivar os alunos e para preparar as aulas de uma forma dinâmica e 

atrativa para lecionar esta modalidade. No segundo período correu tudo muito melhor, eu 

já começava a ter alguma experiência e a conhecer os alunos melhor, eram modalidades 

mais atrativas e os alunos gostavam mais, as modalidades eram, futebol, natação e 

orientação. No último período as modalidades eram ginástica e badminton. 

     No que diz respeito aos alunos e as turmas, estas eram um pouco irrequietas, eram 

alunos muito difíceis de motivar, apesar de tudo consegui ter uma boa relação com eles, 

apesar de cada um ter os seus problemas e suas maneiras de ser, eram boas pessoas.  

     Relativamente as atividades que participamos na escola também fizeram parte do 

nosso percurso, a colaboração nos torneios de final de período e a participação no 

desporto escolar foi bastante positivo, foram atividades bem organizadas e assentes em 

um bom ambiente entre todos os intervenientes. 

     A nossa intervenção ao longo deste ano foi crucial, foi-nos permitido ao longo de um 

ano adquirir conhecimentos, competências, estratégias, quer ao nível da planificação 

como da organização ou até mesmo da própria execução das atividades. Toda esta 

experiência foi inesquecível, impagável e muito enriquecedora. 
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     Para concluir todo este percurso, considero-o bastante positivo, tendo conseguido com 

ele superar as minhas expectativas. 
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7. Anexos 

Plano de Aula 8ºB 
 

Unidade Didática: Natação Aula Nº 3 e 4 Data: 15/01/2019 Hora: 11:40h 

Tempo: 90 min. Nº de Alunos: 12 Local: Piscinas GCVR. 

Professor: Marcelo Lachado Material: Placas, arcos de imersão e esparguetes. 

 

Objetivo Específico Conteúdos  Função Didática 

Domínio da adaptação ao 

meio aquático (Estrelas em 

posição dorsal e ventral, 

bolinha e imersão). 

Estrelas, bolinhas, 

respiração, propulsão,  

Iniciação.  

 

1º Objetivo Operacional 

Ação: Imersão 

Contexto: Individualmente. 

Critérios de Êxito: Ao mesmo tempo que emergem expirar todo o oxigénio fazendo 

bolinhas. 

2º Objetivo Operacional 

Ação: Equilíbrio ventral, (Estrela em posição ventral e bolinha). 

Contexto: Individualmente. 

Critérios de Êxito: Corpo relaxado, cabeça direita e olhar dirigido para o fundo da 

piscina. Bolinha: Joelhos e queixo no peito, corpo enrolado. 

 3º Objetivo Operacional 

Ação: Equilíbrio dorsal, (Estrela em posição dorsal) 

Contexto: Individualmente. 

Critérios de Êxito: Corpo relaxado, cabeça direita a olhar para o teto, peito e barriga 

fora de água. 

4º Objetivo Operacional 

Ação: Propulsão pernas de crawl, (Posição dorsal e ventral). 

Contexto: Individualmente. 

Critérios de Êxito: Braços estendidos á frente, movimento alternado das pernas, 

movimento da zona da coxa até ao pé. 

 



26 
 

 

 

Tempo 

Real 

Tempo 

Parcial 

Situação da 

Tarefa 

Descrição/Estratégias Esquema 

0’ 2’ 
Instrução 

Inicial 

Alunos em meio círculo de frente para o 

professor. Verificação de alguma situação 

que possa pôr em risco a segurança e a 

execução dos alunos (brincos, colares, 

relógios, carapuços). Referência ao objetivo 

específico da aula e como esta se vai 

desenvolver. 
 

2’ 10’ 
1º Objetivo 

Operacional 

Neste exercício os alunos fazem imersão com 

apoio, ao mesmo tempo que emergem os 

alunos devem fazer expiração pela boca e 

pelo nariz. O mesmo exercício sem apoio 

apanhando os arcos que estão no fundo da 

piscina. 

 

12’ 2’ 
Transição/ 

Organização 

Ao sinal, os alunos param o exercício e 

aproximam-se do professor. Instrução/ 

Organização para o seguinte exercício. 

Demonstração dos exercícios com um aluno 

e com as ajudas do professor. 

 

14’ 10’ 
2º Objetivo 

Operacional 

Neste exercício os alunos fazem estrelas em 

posição ventral com esparguete, bolinha com 

esparguete. Depois fazem a mesma coisa sem 

esparguete. 

 

24’ 2’ 
Transição/ 

Organização 

Ao sinal, os alunos param o exercício e 

aproximam-se do professor. Instrução/ 

Organização para o seguinte exercício. 

Demonstração dos exercícios com um aluno 

e com as ajudas do professor. 
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26’ 10’ 
3º Objetivo 

Operacional 

Neste exercício os alunos fazem estrelas em 

posição dorsal com esparguete e depois sem 

esparguete. 

 

36’ 2’ 
Transição/ 

Organização 

Ao sinal, os alunos param o exercício e 

aproximam-se do professor. Instrução/ 

Organização para o seguinte exercício. 

Demonstração dos exercícios com um aluno 

e com as ajudas do professor 

 

38 10’ 
4º Objetivo 

Operacional 

Os alunos fazem 100 m pernas de crawl em 

posição dorsal e ventral. 

 

48’ 2’ Balanço final 

Ao sinal, os alunos param o exercício e 

aproximam-se do professor. Professor faz o 

balanço da aula, diz os erros mais comuns 

que foram vistos durante a aula e faz a ponte 

para a próxima aula, feedback aos alunos 
 

Alunos                                                                                                                                      Legenda:                    
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Balanço da aula 3 e 4  

Avaliação Comportamental dos Alunos: 

Durante esta aula tive dois alunos que não tiveram um comportamento correto, estavam 

irrequietos. De resto foi positivo e os alunos tiveram um bom comportamento. 

Avaliação das estratégias: 

As estratégias que eu utilizei resultaram no decorrer da aula, optei por fazer exercícios 

em que os alunos tivessem distribuídos pelo espaço e por fim os alunos partiram uns atrás 

dos outros com os mais rápidos a frente. 

Tempo de atividade motora: 

A aula teve muita atividade motora, os alunos tiveram sempre a trabalhar, só houve uma 

situação em que tive de parar a aula para chamar a atenção de dois alunos por 

comportamento incorreto. 

 Dificuldades dos alunos: 

Os alunos mostram muitas dificuldades na propulsão ventral e dorsal. 

Dificuldades do professor: 

Tive dificuldades em controlar dois alunos que tiveram comportamento incorreto. 

Alterações efetuadas ao plano de aula/adaptações: 

Não fiz alterações durante esta aula. 

Sugestões ou alterações futuras: 

Acho que a aula correu bem por isso não fazia alterações. 
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Auto avaliação do Plano de aula 3 e 4 

A aplicar a cada parâmetro 

0 Pontos Não executa 

 

1 Ponto 

Executa de modo genérico/inconsistente/inoportunamente/inconsciente/com perda de 

tempo/insegurança 

 

2 Pontos 

Executa adequadamente com consistência/oportunidade/consciente/sem perda de tempo/seguro 

 

3 Pontos 

Executa de modo excelente/ sistemático/ consistente/oportuno/consciente sem perda de 

tempo/seguro 

 

 

FICHA DE REGISTO 

Parâmetros Pontuação 

1º- Introdução da aula 3 

2º- Mobilização dos alunos para as atividades 2 

3º- Organização, controlo e segurança das atividades 3 

4º- Gestão dos recursos 3 

5º- Instrução/Introdução das atividades 3 

6º- Regulação das atividades 3 

7º- Linguagem utilizada 3 

8º- Sequência da aula 3 

9º- Conclusão da aula 3 

10º- Concordância com o plano/Adaptabilidade na 
aula 

3 

Total Pontos 29 

Nota Final da PPS 19.3 Valores 
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UNIDADE DIDÁCTICA – ATLETISMO  
 

 

 

POPULAÇÃO ALVO 

ANO 8º 

CRITÉRIOS, PARÂMETROS PONDERAÇÕES DE AVALIAÇÃO 

DOMÍNIO SÓCIO-AFECTIVO 

(SABER ESTAR) 
20% 

Atenção 5% 
Observação Direta; 

Frequência; 

TURMA C Relações Interpessoais 5% 
Observação Direta; 

Frequência; 

MASCULINO 11 Empenho/Atitude 5% 
Observação Direta; 

Frequência; 

FEMININO 2 Responsabilidade 5% 
Observação Direta; 

Frequência; 

TOTAL DE ALUNOS 12 
DOMÍNIO COGNIIVO 

(SABER COMO SE FAZ) 
10% Teste Escrito por período ou por Unidade Didática 

IDADE MÁX. 15 
DOMÍNIO PSICOMOTOR 

(SABER FAZER) 
70% 

Realização de destrezas ao longo das aulas (3 registos 

por UD) 
60% Observação Direta 

IDADE MÍN. 13 
Realização de destrezas em aula/avaliação: teste 

prático 
10% Observação Direta 

CARACTERIZAÇÃO DOS 

RECURSOS 

TEMPORAIS 
INÍCIO E TÉRMINO Início a 30 de outubro e término a 7 de dezembro de 2018. 

NÚMERO DE AULAS 18 aulas (6 blocos de 45 min + 6 blocos de 90 min). 

MATERIAIS 
INSTALAÇÕES Pavilhão da Diogo Cão 

MATERIAL DIDÁTICO sinalizadores, cones, colchões, fasquia, testemunhos. 

HUMANOS 

PROFESSOR Paula Liberal (prof. responsável) --- Marcelo Lachado (prof. Estagiário). 

OUTROS Alunos - responsáveis pela regulação das aprendizagens (estilo de ensino recíproco e auto-avaliação. 

DEFINIÇÃO DE OBJECTIVOS 

DOMÍNIO SÓCIO-

AFECTIVO 

 

1. Coopera com os colegas e empenha-se ativamente em todas as situações da aula, escolhendo as ações favoráveis ao êxito pessoal, de grupo/turma; aceitando as indicações que lhe 
sejam dadas; consentindo com as opções e falhas dos seus companheiros e oferecendo sugestões que beneficiem a sua melhoria; 

2. Escuta com atenção a informação exposta pelo professor;  
3. Cumpre as regras/deveres básicos de cidadania com os colegas, professores, funcionários e respeita o material; 
4. É pontual, assíduo e cumpre com o regulamento da disciplina. 

 

DOMÍNIO COGNITIVO 

 

1.  Conhece os processos relacionados com a modalidade;  
2. Conhece e domina os conceitos básicos da modalidade;  
3. Conhece e identifica os materiais utilizados;  
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4. Reconhece os benefícios e os riscos associados a toda e qualquer atividade física. 
 

DOMÍNIO PSICOMOTOR 

 

1. Realiza oportuna e adequadamente as ações técnicas da corrida de velocidade, corrida de estafetas, salto em altura, salto em comprimento e corrida de obstáculos; 
2. Executa as fases individuais das modalidades: 

• Salto em altura: Corrida de balanço, Impulsão, Transposição da Fasquia (Técnica de tesoura) Queda; 

• Corrida de Velocidade: Partida, Aceleração, Velocidade máxima, Manutenção da velocidade e chegada; 

• Corrida de estafetas: Partida, Transmissão, Aceleração, Velocidade máxima e Manutenção da velocidade; 

• Corrida de obstáculos: Transpondo pequenos obstáculos (separados entre si a distâncias variáveis), fluidez e coordenação global, a corrida, a impulsão, o voo e a receção. 

• Salto em comprimento: Corrida de balanço, Impulsão, Voo, Queda; 
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Planificação das aulas 
 

 

25 Aulas – (7 blocos de 45 min + 9 blocos de 90 min) 

 

 

 

 

 

 

 

Abril Maio Junho 

3ª Feira 6ª Feira 3ª Feira 6ª Feira 3ª Feira 6ª Feira 

 Dia 23 

AULA 1 e 2 

90 min 

AV. D 

  

 
Dia 3 

AULA 6 e 7 

90 min       

AV. F  

Dia 4 

AULA 20 

45 min       

AV. S 

Dia 7 

AULA 21 e 

22 

90 min       

AV. S 

 

   Dia 26 

AULA 3 

45 min 

AV. D 

 

Dia 30 

AULA 4 e 5 

90 min 

AV. F                 

Dia 7 

AULA 8  

45 min    

   AV. F 

Dia 10 

AULA 9 e 

10 

90 min       

AV. F 

Dia 11 

AULA 23 

45 min       

ATV 

Dia 14 

AULA 24 e 

25 

90 min       

ATV   

    

Dia 14 

AULA 11  

45 min    

   AV. F 

Dia 17 

AULA 12 e 

13 

90 min       

AV. F 

   

          Dia 21 

AULA 14 

45 min    

   AV. F 

Dia 24 

AULA 15 e 

16 

90 min       

AV. F 

   

 Dia 28 

AULA 17 

45 min 

AV. F 

Dia 31 

AULA 18 e 

19 

45 min 

AV. F 

   

 U.D – Ginástica, lecionada pelo Professor Estagiário Marcelo Lachado - 18 aulas (9 blocos de 90 min). 

 U.D – Badminton, lecionada pelo Professor Estagiário Marcelo Lachado - 7 aulas (7 blocos de 45 min). 

Legenda: APR – apresentação; AV. D – avaliação diagnóstica; AV. F – avaliação formativa; AV. S – avaliação sumativa; 

ATV – Atividades escolares. 
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Questionário estudo de turma 

Nome: Nº: 

Data de Nascimento:     /    / Nacionalidade: 

Onde vive: 

 

Rotina diária 

A que horas costumas-te deitar? Até as 22:00H 
___ 

22H – 23H 
___ 

23H – 24H 
___ 

Depois das 24H 
___ 

 

Qual o meio de transporte que costumas 
utilizar para ir para a escola? 

Autocarro ____ 

De carro  ____ 

A pé ____ 

 
Quanto tempo demoras de Casa à Escola? 

Menos de 5 min ____ 

5min - 15 min ____ 

25min – 30 min ____ 

Mais de 30 min ____ 

 

Tempo Livre 

Como costumas ocupar o 
teu tempo livre? 

Desporto ___ Ler ___ Música ___ 

Cinema ___ Computador ___ Estudar ___ 

Televisão ___ Amigos ___ Outro:  

 

Agregado Familiar 

 
Com quem vives? 

Pai ___ Irmãos ___ Primos ___ 

Mãe ___ Tios ___ Avós ___ 

Dimensão do agregado familiar: ___________________________________________ 

 

 
Quão é o teu interesse pela 
disciplina de Educação Física? 

Muito ___ 

Algum ___ 

Pouco ___ 

Muito pouco ___ 

Nenhum ___ 

 

 

 

 

 
 
 
 

Andebol ___ 

Atletismo ___ 

Voleibol ___ 

Futebol ___ 
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Enumera de 1 a 3, as tuas modalidades preferidas. 

Natação ___ 

Ginástica ___ 

Basquetebol ___ 

Badminton ___ 

Dança ___ 

Outra: ______________ 

Praticas algum desporto?    Sim___   Não ___       Qual? ______________________ 
Quantas vezes? ___   Quanto tempo? _______ 

 

 
 
 
 
 
Enumera de 1 a 3, as modalidades em que sentes mais 
dificuldade. 

Andebol ___ 

Atletismo ___ 

Voleibol ___ 

Futebol ___ 

Natação ___ 

Ginástica ___ 

Basquetebol ___ 

Badminton ___ 

Dança ___ 

Outra: ______________ 

 

Saúde 

Tens algum problema de Saúde? Sim ___ Não ___ Qual? ___ 

Tomas medicação regularmente? Sim ___ Não ___ Qual? ___ 

Tens algum problema que impossibilite a 
prática de Educação Física? 

Sim ___ Não ___ Qual? ___ 

 

Questionário Sociométrico 

 
Indica 3 colegas com quem mais gostas 
de trabalhar. 

1º _____________________________ 

2º _____________________________ 

3º _____________________________ 

 

 


